
IS
SN

 1
42

50
82

9

N
r

 1
 (2

65
) 2

01
6 

r.

NOWOROCZNE
SPOTKANIE

DERSŁAW DLA 
EWY  WACHOWICZ
8 stycznia br. w Gorlickim Centrum Kultury 
odbyło się doroczne Spotkanie Noworoczne.

Na zaproszenie Burmistrza Gorlic Rafała 
Kukli, Przewodniczącego Rady Miasta Gor-
lice Krzysztofa Wrońskiego, Starosty Gorlic-
kiego Karola Górskiego i Przewodniczącego 
Rady Powiatu Gorlickiego Marka Bugno 
przybyli zasłużeni ludzie kultury, działacze 
sportowi, radni, dyrektorzy miejskich i po-
wiatowych jednostek organizacyjnych.

W trakcie uroczystości Ewa Wachowicz ode-
brała nagrodę burmistrza Gorlic - statuetkę 
Dersława - za wspieranie promocji Gorlic 
i Ziemi Gorlickiej.

ROZMOWY W GORLICKIM 
RATUSZU

GORLICE NA OKŁADCE 
MIESIĘCZNIKA

o wspólnych projektach Małopolski 
i Kraju Preszowskiego

„POZNAJ ŚWIAT”

GORLICE NA PLANIE
TELEDYSKU
Arka Zawilińskiego
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L
okalni przedsiębiorcy, restau-
ratorzy, organizacje pozarządo-
we, warsztaty terapii zajęciowej 
oraz rękodzielnicy bardzo miło 
i pozytywnie odpowiedzieli na 

propozycję burmistrza Rafała Kukli, aby 
wzorem innych miast, także w Gorli-
cach zorganizować Jarmark Bożonaro-
dzeniowy. W pierwszym dniu imprezy 
odbył się konkurs na najpiękniej ubra-
ną choinkę oraz konkurs ciast. Drugi 
dzień był pojedynkiem kulinarnym po-
między drużynami parlamentarzystów 
(Elżbieta Borowska i Barbara Bartuś), 
samorządowców (Karol Górski, Krzysz-
tof Wroński, Rafał Kukla), duchownych 
oraz mundurowych. W sobotnim pro-
gramie znalazły się koncerty i wspólne 
kolędowanie z zespołami: Bracia Ma-

ŚWIĄTECZNY JARMARK 
i Wigilia na Gorlickim Rynku
W ostatni przedświąteczny weekend, od 18 do 20 
grudnia 2015 r. Rynek naszego miasta zapełnił się 
stoiskami handlowymi i gastronomicznymi, cho-
inkami, światełkami, kolędami oraz atrakcjami dla 
najmłodszych.

31 grudnia 2015 r., pomimo przejmującego chłodu, wielu mieszkańców zdecydo-
wało się przyjść na gorlicki Rynek, aby wspólnie przywitać Nowy Rok 2016. Na sce-
nie zagrał zespół „De Kroczers”, a w rytm tanecznych przebojów rozgrzewał wszyst-
kich „Dj SIGMA”. O północy burmistrz Rafał Kukla złożył gorliczanom życzenia 
noworoczne, a chwilę później rozpoczął się zachwycający pokaz sztucznych ogni.

POWITANIE NOWEGO ROKU
Na gorlickim rynku

tułowie, Chór Kantylena, Zaraz, NEW 
DAY, warsztaty zdobienia pierników 
i wykonywania ozdób świątecznych, 
psi zaprzęg, natomiast w Pawilonie Hi-
storii Miasta odbyła się projekcja bajek 
świątecznych.

W niedzielę odbyła się tradycyjna 
Gorlicka Wigilia, zainicjowana kilka 
lat temu przez restauratorkę Iwonę 
Budziak, właścicielkę „Ratuszowej”. 
Rozpoczęła się wspólnym śpiewaniem 
kolęd z Chórem Kameralnym „Belfer-
singers”. Następnie burmistrz Rafał 
Kukla, przewodniczący Rady Miasta 
Krzysztof Wroński, ksiądz proboszcz 
Stanisław Ruszel złożyli życzenia 
i wspólnie z mieszkańcami Gorlic po-
dzieli się opłatkiem.
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J
ak podkreślono w uzasadnie-
niu do nagrody: „Ewa Wacho-
wicz to wybitna osobowość 
medialna i ceniony autorytet 
kulinarny. Ale także szczery 

i bezinteresowny człowiek wielkiego 
serca, zawsze pamiętający o naszym 
mieście i jego mieszkańcach. To dzięki 
staraniom Pani Ewy Wachowicz Gorli-
ce i Ziemia Gorlicka goszczą na łamach 
ogólnopolskich mediów telewizyjnych, 
elektronicznych i społecznościowych. 
Dzisiejsza laureatka nagrody Dersława 
osobiście uczestniczy i wspiera orga-
nizację najważniejszych wydarzeń dla 
społeczności naszej małej ojczyzny 
– choćby niedawnych międzynarodo-

Urząd Miejski w Gorlicach
tel. 18 355 12 63 / 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 Katarzyna Walczy
Skarbnik Krystyna Tokarska

Sekretariat Burmistrza
tel. 18 355 12 11

Wydział Organizacyjny
Katarzyna Walczy – 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 Audytu i Kontroli

Biuro Planowania
i Realizacji Budżetu

Biuro Kadr i BHP

Straż Miejska
ul. Słoneczna 11, tel. 18 354 07 23 
Wojciech Pietrusza – Komendant

Godziny przyjęć stron 
Burmistrz: 
poniedziałek – 13.00 – 16.00

Z-ca Burmistrza: 
środa – 14.00 – 15.00

Bezpośrednie numery do pracowników poszcze-
gólnych Wydziałów i Biur znajdują się na stronie 
internetowej www.gorlice.pl w zakładce Wydziały.

NOWOROCZNE SPOTKANIE 
Dersław dla Ewy Wachowicz
Statuetkę wręczył burmistrz Gorlic Rafał Kukla, a gratulacje i kwiaty przekazał starosta Karol Górski.

wych obchodów 100. rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami. Ale także w mniejszym, 
kameralnym gronie chętnie spotyka 
się z przyjaciółmi i fanami z Gorlic 
i Ziemi Gorlickiej, aby w ciepły i bez-
pośredni sposób, bez tego zbędnego 
dystansu cechującego sztuczne, chwi-
lowe gwiazdy, dzielić się swą ogromną 
wiedzą i niezwykłymi wspomnieniami. 
Ważny i cenny jest również fakt, że 
w wywiadach dla prasy, radia i telewizji 
Pani Ewa Wachowicz bardzo chętnie 
podkreśla swe silne związki z Gorlicami 
i Ziemią Gorlicką oraz sentyment do ich 
historii, kultury i tradycji.”
Statuetka DERSŁAWA Karwacjana to 
najwyższe wyróżnienie przyznawane 

przez burmistrza Gorlic za zasługi na 
rzecz promowania naszego miasta 
oraz wspomaganie i lobbowanie na 
rzecz lokalnych inicjatyw i przedsię-
wzięć. W poprzednich latach nagrodę 
DERSŁAWA otrzymali: Mirosław Czy-
żykiewicz, dr Jerzy Krzewicki, Andrzej 
Stasiuk i Monika Sznajderman – Wy-
dawnictwo CZARNE, Dariusz Bohatkie-
wicz oraz Władysław „Adzik” Sendecki.
Podczas Spotkania Noworocznego bur-
mistrz Rafał Kukla oraz przewodniczący 
Rady Miasta Krzysztof Wroński wręczy-
li również nagrody za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury w 2015 roku.
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6 stycznia br. po raz trzeci ulicami 
miasta Gorlice przeszedł Orszak Trzech 
Króli. Po Mszy świętej o godz. 11.30 
w Bazylice Mniejszej Nar. NMP z gor-
lickiego Rynku wyruszył barwny Orszak 
Trzech Króli. Na trasie przemarszu 
dzieci i młodzież z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 6 w Gorlicach oraz z Zespo-
łu Szkół w Stróżówce przedstawiała 

ORSZAK TRZECH KRÓLI

GORLICKI FINAŁ

scenki odwołujące się swoją tematyką 
do narodzin Jezusa. Orszak przemie-
rzył ulicami: 3-go Maja, Słowackiego, 
Krasińskiego, Legionów i Mickiewicza 
kończąc swój pochód na Rynku miasta, 
gdzie miało miejsce wspólne radosne 
kolędowanie i błogosławieństwo ks. 
proboszcza Stanisława Ruszela.

w Gorlicach

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

10 stycznia br., 
już po raz 24., zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy.
W tym roku Orkiestra zbierała pienią-
dze na pediatrię i dla seniorów. Sie-
dziba gorlickiego sztabu mieściła się 
w Miejskim Zespole Szkół nr 5 im. 
Ks. J. Twardowskiego, gdzie można 
było również skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji ortopedycznych, badania 
poziomu cukru, cholesterolu i ciśnie-
nia tętniczego.
Lodowisko było miejscem orkiestrowej 
ślizgawki, na krytej pływalni przepro-
wadzono zawody pływackie, a na hali 
sportowej odbył się mecz piłki siat-
kowej: Ceretus Klęczany - Państwowa 
Straż Pożarna Gorlice. Zorganizowano 
też dogtrekking, czyli bieg z psami na 

dystansie 5 km. 
Do Gorlic zawitał rów-

nież specjalny pociąg 
papieski WOŚP, który 

kursował na trasie: Kraków 
- Jasło - Biecz - Gorlice - 

Kraków oraz Gorlice - Gorlice 
Zagórzany - Gorlice. Przezna-

czenie tego składu było wyjątkowe, 
bo na jego pokładzie podróżowały 

osoby włączające się akcję Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
O godz. 16 na płycie gorlickiego rynku 
zagrały rockowe zespoły: Rusty Cage, 
Heart Attack z Krakowa oraz rzeszow-
ski Biegun Zachodni. Wystąpił także 
Teatr Eksperymentalny Ergo z pokazem 
ognia, a później na scenie odbyły się 
licytacje.
Na zakończenie wieczoru, tuż po godz. 
20, rozpoczęło się tradycyjne orkie-
strowe światełko do nieba, czyli kil-
kuminutowy pokaz sztucznych ogni. 
Gorlice wraz z Bobową i Szymbarkiem 
zebrały prawie 70 tys. zł, co stanowi 
rekord gorlickiego sztabu Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Styczeń 2016
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W 
lutym 2015 roku Ko-
misja Europejska za-
twierdziła Program 
Operacyjny Interreg 
VA Polska – Słowacja 

2014 - 2020, który będzie wspierał 
projekty w zakresie ochrony i promocji 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturo-
wego, rozwoju transportu oraz poprawy 
jakości edukacji.
Marszałek Jacek Krupa poinformował 
zgromadzonych, że w ramach  współ-
pracy nad Programem Współpracy 
Transgranicznej wypracowano już 
szereg przedsięwzięć, zwłaszcza do-
tyczących infrastruktury drogowej. 
-Wstępnie mamy przygotowane cztery 
projekty, które czekają na akceptację 
obydwu stron - mówił. Przypomniał 
również, że zbliżają się terminy skła-
dania aplikacji i niewiele czasu zostało, 
by ostatecznie uzgodnić i przygotować 
wszystkie dokumenty. Na Program 
Współpracy Transgranicznej ma zostać 
przeznaczone 155 mln euro. Ta kwota 
przeznaczona jest nie tylko na współ-
pracę pomiędzy Województwem Ma-
łopolskim a Krajem Preszowskim, ale 
także dla uczestniczących w Programie: 
Kraju Żylińskiego oraz województw: 
śląskiego i  podkarpackiego.
77,5 mln euro, czyli połowa alokacji 

ROZMOWY W GORLICKIM RATUSZU

programu przeznaczona zostanie na 
zadania w ramach osi priorytetowej do-
tyczącej ochrony promowania i rozwoju 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
55,8 mln euro na zrównoważony trans-
port transgraniczny, 12,4 mln euro na 
rozwój edukacji transgranicznej i ucze-
nia się przez całe życie, a 9,3 mln euro 
na pomoc techniczną.
Pod dyskusję poddano propozycje 
wspólnych projektów drogowych 
Województwa Małopolskiego i Kraju 
Preszowskiego. Planowane przedsię-
wzięcia omawiała Marta Maj, pełniąca 
obowiązki dyrektora Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Na 3,5 mln euro szaco-
wana jest modernizacja infrastruktury 
drogowej prowadzącej do przejścia 
granicznego Becherov – Konieczna, 
zakładająca m.in. przebudowę frag-
mentów dróg w ciągu DW nr 977 na 
odcinku Gorlice – Gładyszów. Po stro-
nie słowackiej planowana jest przebu-
dowa fragmentów dróg w ciągu drogi 
II kategorii nr 545 na odcinku Becherov 
– granica państwa, a koszt przedsię-
wzięcia zawarłby się w kwocie 2,5 mln 
euro. Przedmiotem kolejnego projektu 
jest przebudowa DW 971 na odcinku 
Krynica – Piwniczna-Zdrój oraz budo-
wa lub przebudowa fragmentów dróg III 
kategorii Mnisek nad Popradem – Su-

lin, Sulin – Mały Lipnik, Plavnica – Le-
gnava wraz z budową mostu w Miliku 
(z 1-kilometrowym dojazdem) i wyko-
naniem ścieżek rowerowych uzupełnia-
jących ciąg EuroVelo 11.
Leszek Zegzda, członek zarządu, za-
apelował do przedstawicieli delegacji 
słowackiej o wsparcie starań Małopol-
ski w zabiegach o realizację przedsię-
wzięcia na obszarze przygranicznym. 
Od Muszyny do Nowego Sącza trasa 
ma przebiegać po stronie polskiej, zaś 
od Starej L’ubovňi do Piwnicznej-Zdro-
ju po stronie słowackiej, stanowiąc 
odcinki EuroVelo 11. - Dla rozwoju 
turystyki południowej części naszego 
regionu budowa ścieżek rowerowych 
to absolutnie kwestia priorytetowa – 
zaznaczył.
Tematem rozmów w gorlickim Ratuszu 
był też projekt „Modernizacja pieniń-
skiej infrastruktury komunikacyjnej”, 
który przewiduje modernizację frag-
mentów dróg powiatowych Krościenko 
– Szczawnica i Krośnica – Sromowce 
Niżne oraz drogi wojewódzkiej nr 969 
na odcinku Dębno – Krościenko, wraz 
z budową ścieżek rowerowych, także 
problem braku na granicy z Krajem 
Preszowskim pełnotowarowego przej-
ścia granicznego. Propozycją strony 
polskiej jest Muszynka – Kurov, wyma-

ga to jednak modernizacji 7 kilometrów 
drogi po stronie słowackiej.
Sporo uwagi poświęcono pierwszemu 
etapowi naboru do Programu na tzw. 
projekty flagowe. - Wpłynęło 37 kon-
cepcji z obszaru: ochrona, planowanie 
i rozwój dziedzictwa kulturalnego i na-
turalnego. Z Małopolski pochodzi dwa-
naście propozycji, z których dziewięć 
zostało dopuszczonych do oceny me-
rytorycznej przez Wspólny Sekretariat 
– informował marszałek Jacek Krupa. 
Wśród propozycji przygotowanych 
przez podmioty po stronie polskiej 
znalazło się kilka projektów, w tym: 
Magiczne Pogranicze (Miasto Gorlice, 
Gmina Gorlice, Gmina Sękowa, Gmi-
na Biecz, Starostwo Powiatowe) oraz 
Karpacki Szlak Architektury Drewnianej 
(MOT). Obecnie trwa ocena jakościowa 
dokonywana przez ekspertów, powo-
łanych przez Instytucję Zarządzającą 
Programem. Jej wyniki będą znane 
w I kwartale 2016 r.
Rozmawiano również o aktualizacji do-
kumentu „Obszary strategiczne współ-
pracy transgranicznej Województwa 
Małopolskiego i Samorządowego Kra-
ju Preszowskiego”. Ustalono, że jego 
weryfikacja i doprecyzowanie przez 
poszczególne strony nastąpi jeszcze 
w I kwartale bieżącego roku.

13 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach zorganizowane zostało spotkanie Marszałka Województwa 
Małopolskiego Jacka Krupy z przewodniczącym Samorządowego Kraju Preszowskiego Petrem Chudikiem. 
Rozmawiano o wspólnych projektach drogowych oraz ścieżkach działania dla projektów flagowych w ramach 
programu Interreg Polska - Słowacja. Gospodarzem debaty, w której uczestniczyli także członek Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego Leszek Zegzda i wiceprzewodniczący SKP Stefan Bielak był burmistrz Rafał Kukla.

Styczeń 2016
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R
ealizacja tego niezwykle waż-
nego projektu dla miasta i dla 
całego powiatu gorlickiego, 
ma usprawnić komunikację 
w Gorlicach oraz ruch tran-

zytowy. To było ogromne wyzwanie. 
W pół roku wykonano gruntowną prze-
budowę 3,3 km dróg powiatowych, 
czyli ulic: Sikorskiego i Wyszyńskiego 
oraz modernizację 1,1 km ul. W. Pola 
wykonywaną przez miasto. Koszt zadań 
zrealizowanych przez samorząd powia-
towy wynosi 35,3 mln zł, a przez miasto 
Gorlice – 4,4 mln zł. Całkowity koszt 
inwestycji to 39,7 mln zł. Dofinanso-
wanie środkami UE w ramach Małopol-
skiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013 wynosi 

zakończono wspólną
inwestycję powiatu i miasta

24,6 mln zł. Pozostałą kwotę – 15,1 
mln zł pokrywają solidarnie samorządy 
powiatu gorlickiego i miasta Gorlice. 
Przypominamy zakres zadań zrealizo-
wanych na drogach powiatowych – ul. 
Sikorskiego i Wyszyńskiego. Grun-
townie przebudowano 3,3 km dróg 
powiatowych. Powstały 3 nowe ronda 
na skrzyżowaniach ul. Sikorskiego: 
z drogą wojewódzką 977 w Stróżówce, 
z ul. Korczak i ul. Wyszyńskiego wraz 
z odwodnieniem i pozostałą infrastruk-
turą. Poszerzono pasy ruchu jezdni do 
7 metrów wraz z poszerzeniem korpusu 
drogowego i lokalną korektę przebiegu 
ul. Sikorskiego. Przebudowana została 
kanalizacja ogólnospławna na ul. Wy-
szyńskiego na kanalizację deszczową 

PÓŁNOCNE
OBEJŚCIE GORLIC

30 grudnia 2015 roku, Powiat Gorlicki jako partner wio-
dący, przy współpracy z Miastem Gorlice zrealizował naj-
większe w historii powiatu zadanie przebudowy dróg pn. 
„Uspokojenie ruchu w mieście Gorlice poprzez budowę 
północnego obejścia Gorlic wraz z dostępem do gorlickiej 
strefy aktywności gospodarczej”. Powstał nowoczesny, cał-
kowicie zmodernizowany 4,5-kilometrowy ciąg drogowy 
o 7-metrowej szerokości jezdni, obejmujący ulice: Sikor-
skiego, Wyszyńskiego i W. Pola oraz łączący drogę krajową 
nr 28 z drogą wojewódzką nr 977 i rozprowadzający ruch 
w kierunku od i do centrum Gorlic.

i sanitarną oraz wykonano nową na-
wierzchnię tej drogi. Powstało 4,7 km 
chodników, 4 zatoki autobusowe wraz 
z peronami, 1 zatoka parkingowa na 27 
miejsc postojowych, 5 km kanalizacji, 
w tym: 3,8 km deszczowej i 1,2 km 
sanitarnej, 100 szt. latarni. Ustabilizo-
wano, wzmocniono i wykonano drenaż 
gruntu na i przy ul. Sikorskiego, m.in. 
przez wykonanie 39 pali betonowych 
na głębokość 12 m oraz tzw. oczepu, 
czyli betonowej zapory, aby zabez-
pieczyć drogę przed osuwaniem się. 
Wykonano i przebudowano instalacje 
w branży: gazowej, elektrycznej, wod-
nej, sanitarnej i teletechnicznej oraz 
sieci wodociągowe i przebudowę kabla 
energetycznego.
Zmodernizowano całą ul. W. Pola od  
ul. Wyszyńskiego do strefy przejazdu 
przez torowisko na długości 1,1 km 
wraz z przejazdem kolejowym oraz 
niezbędną infrastrukturą w tym rejonie, 
tj. jednostronnym chodnikiem, nowym 
oświetleniem ulicznym, kanalizacją 
deszczową. A wszystko to w rekordo-
wym, półrocznym czasie: od 7 lipca 
do 30 grudnia 2015 roku. Wykonawcą 
tego niezwykle trudnego i skompliko-
wanego zadania była firma STRABAG. 
Projekt realizowany był w ramach Dzia-
łania 4.1. Schemat A Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013 współfinansowane-
go przez Unię Europejską.

Budowa stanowiła także duże wyzwanie 
dla mieszkańców ulic objętych pro-
jektem, podmiotów prowadzących tam 
działalność gospodarczą i wszystkich 
użytkowników dróg w tamtym rejonie, 
stąd władze powiatu i miasta bardzo 
serdecznie dziękują za wyrozumiałość 
i cierpliwość. Aktualnie trwa wypłaca-
nie odszkodowań za grunty zajęte pod 
drogę i końcowe prace przy zjazdach 
i ogrodzeniach posesji. Zrealizowane 
„Północne obejście Gorlic” wpisuje 
się w opracowywaną koncepcję za-
chodniego obejścia miasta, które za-
kłada połączenie drogi krajowej nr 28 
z drogą wojewódzką nr 977 nową trasą 
rozpoczynającą się rondem w rejonie 
ulic: Kościuszki i Brzechwy. Dalej ma 
prowadzić przez nowy most na rzece 
Ropie, Blich, drugie rondo przy ul. 
Krakowskiej, do ul. Okulickiego i ma 
być zakończona rondem na ul. Stró-
żowskiej. Ta koncepcja będzie poddana 
konsultacjom społecznym i wymagać 
będzie decyzji środowiskowej. Wów-
czas będzie można podjąć się wykona-
nia dokumentacji projektowej i szukać 
środków na realizację tego nowego za-
dania. Wybudowane właśnie północne 
obejście Gorlic w połączeniu z plano-
waną zachodnią obwodnicą miasta sta-
nowić będą układ obwodnicowy, który 
usprawni komunikację lokalną i tranzy-
tową, odciążając ruch w centrum Gorlic 
i na skrzyżowanie na Zawodziu.
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Budżet na rok 2016 powstał w oparciu 
o autentyczne potrzeby zgłaszane i sy-
gnalizowane przez mieszkańców, organi-
zacje pozarządowe, Radnych Rady Miasta 
oraz Zarządy Osiedli. Efektem takiego 
podejścia jest spójny, zrównoważony 
dokument określający dochody i wydatki 
Miasta w roku 2016.

Poniżej prezentujemy Państwu BUDŻET 
MIASTA GORLICE na 2016 rok oraz 
listę najważniejszych przedsięwzięć 
zaplanowanych do realizacji.

82 754 403 zł – tyle dochodów planujemy 
pozyskać do budżetu miasta w roku 2016 z ty-
tułu podatków i opłat, sprzedaży mienia, do-
tacji z różnych źródeł oraz subwencji. Będzie 
to o 5,7 % więcej w stosunku do roku 2015.

Na realizację zadań zaplanowanych w bu-
dżecie wydamy kwotę 82 008 098 zł, czyli 
o 9,1 % mniej, niż w roku 2015. Spadek ten 
wynika z niskiego poziomu zadań dofinan-
sowywanych ze środków UE, gdyż konkur-
sy, w których Miasto Gorlice będzie mogło 
składać wnioski uruchomione zostaną 
najprawdopodobniej dopiero w drugim lub 
trzecim kwartale 2016 r.
Planowana nadwyżka budżetowa wyniesie 
746 305 zł.
Planujemy zaciągnięcie pożyczek i kredytów 
na sumę 3 500 000 zł.
Na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów wydamy 4 246 305 zł.

Najważniejsze zaplanowane wydatki w roku 
2016 przedstawiają się następująco:
 
Przebudowa drogi powiatowej (ul. Michalusa) 
– 1 000 000 zł.
Rozbudowa, przebudowa, remont funkcjo-
nalnego ciągu komunikacyjnego dróg gmin-
nych klasy L: ul. Korczaka (380,00 mb) – ul. 
Konopnickiej (214,00 mb) – 4 371 128 zł.
Modernizacja infrastruktury drogowej pro-
wadzącej do przejścia granicznego Bache-
rov -Konieczna – 58 334 zł.
Budowa odcinka ulicy łączącej ulicę Stró-
żowska z ulicą Korczaka – 190 000 zł.
Budowa ulicy Słowackiej – 100 000 zł.
Przebudowa ulicy Kopernika (Budżet oby-
watelski) – 75 240 zł.

Budżet na rok 2016 uchwalony!

Budowa i przebudowa ulic miejskich: Gał-
czyńskiego, łącznik ulicy Łysogórskiej 
i ulicy Letniej, Dukielska - boczna I, II, III,  
Biecka, łącznik ulicy Andersa z ulicą Pade-
rewskiego,  Batorego – 735 000 zł.
Przebudowa ulic i ciągów pieszych: Cmen-
tarna, osiedle Krasińskiego,  Kopernika, 
Kołłątaja - boczna, Hallera, Biechońskiego 
- boczna, Michny – 830 000 zł.
Przebudowa ulic miejskich: Jagiełły, Wró-
blewskiego, Niepodległości, Stróżowska, 
Kromera, Krasińskiego – 150 000 zł.
Przebudowa ulicy Dukielskiej - bocznej 
(Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Przebudowa ulicy Łokietka – 300 000 zł.
Przebudowa ulicy Chopina - bocznej (Bu-
dżet obywatelski) – 40 000 zł.
Przebudowa łącznika ulicy Mieszka I z ulicą 
Węgierską – 200 000 zł.
Przebudowa chodnika ulicy Jagiełły (Budżet 
obywatelski) – 15 000 zł.
Budowa i przebudowa chodników i ciągów 
pieszych na Osiedlu Korczak (Budżet oby-
watelski) -     40 000 zł.
Budowa chodnika  ulicy Batorego (Budżet 
obywatelski) – 35 000 zł.
Budowa parkingu Osiedle Górne (Budżet 
obywatelski) – 20 000 zł.
Zakup donic i osłony śmietnikowej Osiedle 
Krasińskiego (Budżet obywatelski 
– 40 000 zł)

Oświetlenie
Budowa oświetlenia ulic: Lenartowiczów, 
Gałczyńskiego, Reja, Kombatantów, Wspól-
na, Robotnicza, Graniczna, Leśna, Lipowa 
– 200 000 zł.
Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim 
– 250 000 zł.
Budowa oświetlenia ulicy Biechońskiego – 
50 000 zł.
Budowa oświetlenia ulicy Sikorskiego – 
boczna – 40 000 zł.
Budowa oświetlenia ulicy Jagodowej 
(Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
 
Kanalizacja
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej  na 
ulicy Skrzyńskich – 80 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Blich    
- 40 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Ko-
chanowskiego – 150 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Klimo-

wicza – 100 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Soli-
darności    - 30 000 zł.
Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Du-
kielska boczna – 20 000 zł.
 
Sport, wypoczynek i rekreacja
Funkcjonowanie gorlickiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji – 2 025 000 zł.
Konkursy na realizację zadań publicznych – 
525 000 zł.
Rewitalizacja bulwaru nad rzeką Ropą 
z wykonaniem łącznika ścieżki rowerowej 
i poszerzeniem infrastruktury rekreacyjno-
-sportowej oraz poprawą zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego lewobrzeżnej części 
Miasta (Budżet obywatelski) – 224 760 zł.
Budowa placu zabaw Osiedle Łysogórskie 
(Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Budowa placu zabaw Osiedle Magdalena 
(Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Budowa placu zabaw przy ulicy Jagiełły 
(Budżet obywatelski) – 25 000 zł.
Budowa placu do ćwiczeń „Street Workout” 
(Budżet obywatelski) – 40 000 zł.
Budowa siłowni na świeżym powietrzu 
Osiedle Górne (Budżet obywatelski) 
– 20 000 zł.
Budowa i renowacja infrastruktury sporto-
wo - rekreacyjnej Osiedle Zawodzie (Budżet 
obywatelski) – 5 000 zł.
 
Oświata 
Funkcjonowanie szkół i przedszkoli 
– 25 800 000 zł, w tym:
• szkoły podstawowe – 10 154 200 zł 
• przedszkola – 6 547 200 zł
• gimnazja – 5 136 000 zł
• stołówki szkolne – 1 387 700 zł
• świetlice szkolne – 658 400 zł.

Modernizacja energetyczna i/ lub zabudowa 
odnawialnych źródeł energii w obiektach 
oświatowych miasta Gorlice 
(MZS nr 4 i MZS nr 5) – 900 000 zł.
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowa-
nia pomieszczeń w MZS nr 3 w Gorlicach 
na cele przedszkolne – 250 000 zł.
Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 8 
z dostosowaniem budynku dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych – 150 000 zł.
Przebudowa instalacji elektrycznej w bu-
dynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 
etap I – 55 000 zł.
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 Kultura
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 
– 993 436 zł.
Funkcjonowanie Gorlickiego Centrum Kul-
tury – 1 170 000 zł.
Konkurs na realizację zadań publicznych 
z zakresu upowszechniania kultury 
– 111 000 zł.
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej z dostosowaniem do wymogów 
przeciwpożarowych – 147 000 zł.
Renowacja Pomnika Tysiąclecia Państwa 
Polskiego – 100 000 zł.
 
Opieka społeczna
Wypłata zasiłków, świadczeń i dodatków, 
odprowadzenie składek oraz bieżące funk-
cjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej – 14 096 970 zł.
Funkcjonowanie Domów Pomocy Społecz-
nej – 2 100 000 zł.
Rodziny zastępcze – 186 800 zł.
 
Zdrowie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
– 629 700 zł.
Nowatorska akcja szczepień przeciwko wi-
rusowi HPV skierowana do młodych miesz-
kanek Gorlic – 30 000 zł.
Walka z narkomanią – 15 300 zł.
 
Mieszkalnictwo
Zmiana sposobu ogrzewania i termomoder-
nizacja w budynkach komunalnych 
– 1 000 000 zł.
Modernizacja zasobów mieszkaniowych 
– 500 000 zł.
Zmiana układu ogrzewania budynków 
i mieszkań – 200 000.

W trakcie sesji radni dokonali też zmian Bu-
dżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej 
Miasta Gorlice na 2015 rok; ustalili wydatki, 
które nie wygasają z upływem roku budżeto-
wego 2015; uchwalili tryb udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla publicznych i niepublicznych 
szkół, przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie 
Miasta Gorlice; wyrazili zgodę na przystąpienie 
do projektu pn. „Wsparcie służb ratowniczych 
Ziemi Gorlickiej”; nabyli na rzecz Miasta Gor-
lice prawa własności nieruchomości grunto-
wych położonych przy ul. Sokolskiej w Gorli-
cach celem urządzenia drogi wewnętrznej. 

XVI SESJA RADY MIASTA GORLICE
29 grudnia 2015 roku odbyła się XVI sesja Rady Miasta Gorlice – zwana Sesją Budżetową, gdyż podejmująca Uchwałę 
Budżetową Miasta Gorlice na 2016 rok. Przy pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radni 
Miasta Gorlice jednogłośnie poparli projekt uchwały budżetowej przedłożony pod głosowanie przez burmistrza Rafała Kuklę.
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JOANNA BUBAK 
interpelowała w sprawie koniecznych, 
dodatkowych robot związanych z przebu-
dową ul. W. Pola, a w drugiej interpelacji 
wnioskowała o kontynuację budowy ul. 
Dębowej. (Odp.: W sprawie robót związa-
nych z przebudową ul. Wincentego Pola 
informuję, że barierka zabezpieczająca 
zakończenie chodnika została wykonana, 
a pobocza utwardzono destruktem asfal-
towym. Studnie kanalizacyjne są usytu-
owane i wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym i nie powodują problemów 
użytkowych. W przypadku wystąpienia 
utrudnień w trakcie eksploatacji drogi 
zostaną podjęte odpowiednie działania. 
Natomiast w sprawie kontynuacji budo-
wy ul. Dębowej wyjaśniam, iż w projekcie 
budżetu na rok 2016 ujęto ważne zadanie 
z obszaru Osiedla Dębina, tj. łącznik ul. 
Andersa z ul. Paderewskiego. Tym sa-
mym nie ma możliwości finansowych 
kontynuacji budowy ul. Dębowej. Mam 
jednak na uwadze potrzebę zakończenia 
tego zadania, jednak czas realizacji uza-
leżniony będzie od możliwości finanso-
wych Miasta).

LUCYNA JAMRO 
złożyła interpelację dotyczącą budowy 
chodnika przy drodze krajowej nr 28: 
poprawy nawierzchni drogi biegnącej od 
ul. Bieckiej do nieruchomości położo-
nych w pobliżu potoku Muchówka oraz 
udzielenia informacji na temat przejścia 
pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Biec-
kiej. (Odp.: Odpowiadając na interpelacje 
wyjaśniam, że wniosek w sprawie remon-
tu poboczy i budowy chodnika przy ul. 
Bieckiej został przekazany do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie; Droga wewnętrzna przy 
potoku Muchówka została uporządko-
wana przez firmę wykonującą przepust 
pod drogą krajową; Budowa przejścia 
pieszo-rowerowego przez drogę krajo-
wą w rejonie Jarmarku Pogórzańskiego 
poprzedzona była analizą zasadności 
zastosowania sygnalizacji świetlnej, 
która jednoznacznie wykazała na brak za-
sadności budowy sygnalizacji świetlnej 
w tym miejscu.

HALINA MARSZAŁEK 
interpelowała o naprawę obniżonej po-
lnej drogi na ul. Robotniczej. (Odp.: 
Odpowiadając na interpelacje w sprawie 
zaniżenia jezdni w ciągu ul. Robotniczej 
informuję, że Dział Dróg Miejskich Wy-
działu IR dokonał w dniu 18.11.2015 
roku wizji w terenie, podczas której 
stwierdzono zaniżenia nawierzchni na 

Odpowiedzi na interpelacje z XV sesji Rady Miasta Gorlice
łuku drogi. Naprawa zostanie zlecona 
w ramach prac remontowych w I półroczu 
2016 roku). Druga interpelacja dotyczyła 
złego stanu technicznego ul. Wspólnej 
oraz konieczności wycinki drzew przy 
tej drodze. (Odp.: W odpowiedzi na in-
terpelację dotyczącą stanu technicznego 
ul. Wspólnej oraz wycinki i pielęgnacji 
drzew rosnących wzdłuż tej drogi wy-
jaśniam, iż wierzby rosnące w obrębie 
działek miejskich zostaną przycięte. 
Natomiast pozostałe drzewa rosną w ob-
rębie drogi gminnej. Urząd zwrócił się 
do Urzędu Gminy Gorlice celem podję-
cia działań zmierzających do przycinki 
drzew będących w ich administrowaniu. 
Jednocześnie zwrócono się do Urzędu 
Gminy Gorlice o rozważenie możliwości 
poprawy nawierzchni drogi na odcinku 
od ronda do granicy Miasta). W trzeciej 
interpelacji prosiła o przyśpieszenie pro-
cedury … terenu pod wykop rowu ocie-
kowego na ulicy Wspólnej – bocznej. 
(Odp.: W zakresie nabycia terenu pod rów 
odwadniający drogę boczną ul. Wspól-
nej wyjaśniam, iż zgromadzone zostały 
wszelkie dokumenty niezbędne do zawar-
cia aktu notarialnego. Przedłużający się 
termin ostatecznego załatwienia sprawy 
wynika z opóźnień związanych z wykre-
śleniem z księgi wieczystej obciążenia 
hipotecznego na rzecz KRUS. Ponadto 
jeden z właścicieli nieruchomości, pomi-
mo wcześniej wyrażonej zgody na nieod-
płatne przekazanie swojej nieruchomo-
ści, nie przyjął określonych warunków 
i nie podpisał protokołu uzgodnień. Tym 
samym sporządzenie umowy notarialnej 
jest obecnie niemożliwe). 

AUGUSTYN MRÓZ 
interpelował o zamontowanie progów 
zwalniających na ul. Słonecznej przy 
bloku nr 6. (Odp.: Odpowiadając na in-
terpelację radnego dotyczącą montażu 
progów zwalniających na ul. Słonecz-
nej wyjaśniam, iż montaż w/w urządzeń 
musi zostać poprzedzony wykonaniem 
projektu organizacji ruchu. Koszt mon-
tażu szacowany jest na ok. 14.000 zł. 
Ponadto montaż wiąże się z ingerencją 
w nawierzchnię jezdni, co powodu-
je jej niszczenie, a wstrząsy i drgania 
powstające w wyniku ich użytkowania 
są uciążliwe dla najbliższych posesji. 
W związku z powyższym nowe progi nie 
były montowane na terenie Miasta i nie 
widzę zasadności wydatkowania środków 
na ten cel. Na ul. Słonecznej obowiązu-
je ograniczenie prędkości do 30 km/h. 
Jest to maksymalne ograniczenie pręd-
kości jakie może obowiązywać w strefie 
ograniczonej prędkości. Aby ograniczyć 

prędkość do 20 km/h należy wyznaczyć 
strefę zamieszkania, w której obowiązują 
szczególne zasady ruchu drogowego, tj. 
pierwszeństwo pieszych przed pojazda-
mi, ograniczenie prędkości do 20 km/h, 
parkowanie w miejscach tylko do tego 
wyznaczonych. Spowoduje to ogranicze-
nie ilości miejsc postojowych i z pewno-
ścią wywoła protesty zmotoryzowanych 
mieszkańców. Niemniej jednak wystoso-
wałem pismo do KP Policji w Gorlicach 
o wzmożenie patroli w tym rejonie, jak 
również poleciłem Straży Miejskiej obję-
cie tego regionu szczególnym nadzorem).
 

ALICJA NOWAK 
interpelowała w sprawie modernizacji 
gazociągu wysokiego ciśnienia z lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, który 
przebiega przez zaludnione tereny mia-
sta. (Odp.: W zakresie spraw związanych 
z zaopatrzeniem mieszkańców w gaz i sta-
nem sieci gazowej uprzejmie informuję, 
że wystąpiono do Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego zgłaszając potrzebę 
ujęcia przez właściciela sieci gazowej 
zadania związanego z modernizacją ga-
zociągu wysokiego ciśnienia na odcin-
ku przebiegającym przez teren Miasta 
Gorlice. Ponadto zostało wystosowane 
pismo do Polskiej Spółki Gazownictwa 
Sp. z o.o. o/Tarnów z prośbą o udzielenie 
wyjaśnień, w szczególności w zakresie 
bezpieczeństwa użytkowania istniejącego 
gazociągu, postępowania z nieczynnymi 
odcinkami sieci oraz zasad przyłączania 
nowych nieruchomości do sieci gazo-
wej. Urząd deklaruje pomoc meryto-
ryczną mieszkańcom zainteresowanym 
usunięciem z ich działek nieczynnych 
elementów sieci gazowej). Druga inter-
pelacja dotyczyła wyjaśnienia sprawy 
zaległości płatniczych z tytułu czynszu za 
lokal gastronomiczny działający w Domu 
Polsko-Słowackim. (Odp.: W sprawie 
zaległości płatniczych z tytułu czynszu 
za lokal gastronomiczny funkcjonujący 
w Domu Polsko-Słowackim informuję, iż 
na koniec listopada zadłużenie wynosiło 
16.167,47 zł, z czego za czynsz 4.954,71 
zł oraz za media 11.212,76 zł. Zgodnie 
z treścią umowy rozwiązanie dopuszczal-
ne jest w przypadku zaległości w opłatach 
za czynsz przekraczającą wartość trzech 
miesięcznych czynszów, a ta wartość nie 
została przekroczona. Niemniej jednak 
rozważę możliwość aneksowania umowy, 
by na zaległość stanowiącą podstawę 
rozwiązania umowy składały się również 
opłaty za media. Media w w/w lokalu 
płacone są w wysokości faktycznego zu-
życia, na podstawie faktur otrzymanych 
od dostawców. Jest to standardowa pro-

cedura w lokalach usługowych będących 
w miejskim zasobie. Ponadto jeden z na-
jemców części płyty Rynku posiada zale-
głości w kwocie 1.246 zł, która ma zostać 
uiszczona do końca br. roku.)

ADAM PIECHOWICZ 
interpelował w sprawie naprawy studzie-
nek kanalizacyjnych na drodze krajo-
wej nr 28, ul. Kościuszki na wysokości 
skrzyżowania z ul. Węgierską. (Odp.: 
Odpowiadając na interpelację dotyczącą 
naprawy studzienek w jezdni DK 28 wy-
jaśniam, iż została zorganizowana wizja 
w terenie z udziałem przedstawiciela za-
rządcy drogi - GDDKiA. Usunięcie uste-
rek zadeklarowano na pierwszą połowę 
2016 roku). 

MARIA PIECUCH 
interpelowała o wyznaczenie dodatko-
wego miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych przy ul. Kromera. 
(Odp.: W sprawie wyznaczania dodat-
kowego miejsca postojowego dla osób 
niepełnosprawnych (tzw. koperty) na ul. 
Kromera informuję iż na w/w ulicy są wy-
znaczone dwa takie stanowiska. Ponadto 
zgodnie  Uchwałą RM Nr 452/LI/2010 
z 29.04.2010 roku osoby niepełnospraw-
ne mogą parkować nie tylko w miejscach 
wyznaczonych, lecz na dowolnie wybra-
nym miejscu bez konieczności wnoszenia 
opłaty. W związku z powyższym, w szcze-
gólności mając na uwadze względy finan-
sowe, brak jest podstaw do opracowania 
nowego projektu organizacji ruchu ul. 
Kromera). Prosiła też o uporządkowanie 
skarpy nad garażami przy ul. Stawiska. 
(Odp.: W sprawie uporządkowania skar-
py nad garażami przy ul. Stawiska oraz 
przycinki żywopłotu przy ul. Kołłątaja 13 
w Gorlicach informuję, iż prace te zostały 
wykonane). Trzecia interpelacja dotyczyła 
zapewnienia posiłków regeneracyjnych 
pracownikom GTBS, MZUK oraz UM- 
gońcy. (Odp.: W zakresie zapewnienia 
posiłków regeneracyjnych pracownikom 
GTBS, MZUK oraz pracownikom Urzędu 
zatrudnionym na stanowiskach gońców 
wyjaśniam, że kwestie te reguluje art 
232 ustawy z 26.06.1974 roku - Kodeks 
pracy. W odniesieniu do GTBS Sp. z o.o. 
pismo w tej sprawie zostało skierowa-
ne w dniu 02.12.2015 roku do Prezesa 
Spółki, jako pracodawcy, celem udziele-
nia odpowiedzi. Natomiast odnosząc się 
do pracowników MZUK oraz gońców tut. 
Urzędu informuję, iż biorąc pod uwagę 
obowiązujące przepisy prawa, przyznanie 
posiłków regeneracyjnych nie ma uza-
sadnienia).

Radni interpelują – Burmistrz odpowiada
Styczeń 2016
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17 listopada 2015 roku
- Forum Wójtów i Burmistrzów (Andry-
chów, R. Kukla)

18 listopada 2015 roku 
- Spotkanie organizacyjne gorlickiego 
sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy (R. Kukla) 

19 listopada 2015 roku 
- Spotkanie z Komendantem Powiato-
wym Policji insp. Michałem Gawlikiem 
w sprawie miejskiego monitoringu (R. 
Kukla)
- Spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Mu-
zycznej (R. Kukla)

19-20 listopada 2015 roku 
- IV edycja Alpejsko-Karpackiego Forum 
Współpracy (Rzeszów, R. Kukla) 

21 listopada 2015 roku
- „Dzień Seniora” Osiedle Młodych 
(R. Kukla)
- I Festiwal „Młoda Łemkowyna” 
(R. Kukla)
- 18-ta rocznica powstania firmy Top Me-
ble (R. Kukla)

22 listopada 2015 roku
- „Dzień Seniora” Osiedla Nr 10 (R. Kukla)   

23 listopada 2015 roku 
- Spotkanie z p. Bogusławem Bojczukiem 
oraz p. Andrzejem Stasiukiem podsumo-
wujące I Festiwal im. Zygmunta Haupta 
(R. Kukla)
- Kongres SMART Inteligentne Miasta – 
Kraków (R. Kukla)

25 listopada 2015 roku 
- Spotkanie z przedstawicielami firmy 
ELPIGAZ Sp. z o.o. ws. planów inwesty-
cyjnych firmy na terenie miasta (R. Kukla)

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
26 listopada 2015 roku
- Gala z okazji Dni Honorowego Krwio-
dawstwa z udziałem Wojewody (R.Kukla)
27 listopada 2015 roku  
- Spotkanie robocze z wicemarszałkiem 
Województwa Małopolskiego Stanisła-
wem Sorysem na terenie budowy północ-
nego obejścia Gorlic wraz z dostępem do 
gorlickiej strefy gospodarczej  (R. Kukla)
- Podsumowaniu i wręczenie nagród 
w Wojewódzkim Finale Sportowego Tur-
nieju Miast i Gmin. Miasto Gorlice zajęło 
3-e miejsce w województwie i 6-e w kraju 
w kat. miast 15-50 tys. mieszkańców (Si-
dzina-Bystra, J. Fugiel)

28 listopada 2015 roku 
- Spotkanie karnawałowe Zarządu Osie-
dla Nr 5 (R. Kukla)
- 50-lecie Regionalnego Zespołu Tanecz-
nego „Pogórzanie”  (R. Kukla)

30 listopada 2015 roku
- Spotkanie z Panią Elżbietą Borowską 
Posłanką na Sejm VIII kadencji (R. Kukla)
- Spotkanie z Przewodniczącymi Komisji 
Rady Miasta (R. Kukla)

1 grudnia 2015 roku
- Rozstrzygnięcie konkursu „Bitwa pod 
Gorlicami” dla uczniów szkół podstawo-
wych (R. Kukla)
- Obchody Światowego Dnia Walki 
z AIDS (R. Kukla)

2 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie z Dyrektor FRDL MISTiA Bo-
żeną Pietras - Goc, Dyrektorem Departa-
mentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Krzysztofem Markielem ws. założeń pro-
gramu rewitalizacji (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz)

3 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie z przedstawicielami firmy 
TLC Sp. z o.o. ws. planów inwestycyj-
nych firmy na terenie miasta (R. Kukla)

4 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie w sprawie koncepcji  
remontu drogi wojewódzkiej nr 977 na 
odcinku Tarnów - Gorlice 
(Kraków, Ł. Bałajewicz)
- Gala Anioły Wolontariatu (R. Kukla)
- Spotkanie z przedstawicielami LKS Po-
górze ws. wydania nieruchomości poło-
żonej w parku miejskim 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Podsumowanie akcji „No promil, no 
problem” (R. Kukla)

5 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie mikołajkowe Stowarzyszenia 
Sprawne Smoki (R. Kukla)

6 grudnia 2015 roku
- Miejskie mikołajki na Jarmarku Pogó-
rzańskim (R. Kukla)

7 grudnia 2015 roku
- Spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta 
(R. Kukla)

8 grudnia 2015 roku 
- Wernisaż konkursu fotograficznego 
„Mój Beskid Niski” 

9 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski (R. Kukla)

10 grudnia 2015 roku 
- Posiedzenie zarządu Związku Gmin Zie-
mi Gorlickiej (R. Kukla) 
- Spotkanie w sprawie programu „Ma-
giczne Pogranicze” (R. Kukla)

- Spotkanie z firmą ISAD w sprawie dzia-
łalności na terenie Gorlic (R. Kukla)
- Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku 
Niewidomych (Ł. Bałajewicz) 
- Spotkanie autorskie z Panem Januszem 
Sepiołem połączone z prezntacją książki 
„Architekci i Historia” (Ł. Bałajewicz)
11 grudnia 2015 roku 
- Maraton Pisania Listów Amnesty In-
ternational w ramach Światowego Dnia 
Praw Człowieka (R. Kukla)
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Go-
mołą wraz z promocją tomiku „Wiatr” 
(Ł. Bałajewicz) 

12 grudnia 2015 roku
- Otwarcie XXV Turnieju Barbórkowego 
w Piłce Nożnej o puchar NSZZ Solidar-
ność (Ł. Bałajewicz) 

13 grudnia 2015 roku 
- Kiermasz Świąteczny na os. Skrzyń-
skich  (R. Kukla)

14 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie organizacyjne XXV Biegu 
Sylwestrowego (Ł. Bałajewicz)
- Spotkanie z firmą Glass-Mal w sprawie 
reklamy miasta (R. Kukla)

15 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie z Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego Jackiem Krupą w sprawie 
przewozów regionalnych (Kraków, R. Kukla) 

Ponadto w miesiącach listopad - gru-
dzień 2015 roku odbyły się liczne rady 
budowy i spotkania dot. spraw w ramach 
zadania pn: „Budowa północnego obej-
ścia Gorlic wraz z dostępem do gorlickiej 
strefy gospodarczej”.
Odbyły się również liczne spotkania zwią-
zane z bieżącym funkcjonowaniem miasta 
i mieszkańców.

z działalności za okres od 16 listopada 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku

Styczeń 2016

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Oby-
watelskich przyjmuje interesantów 
w pokojach nr: 7 (dowody osobiste), 8, 
9, 11, 12 (Urząd Stanu Cywilnego) oraz 
10 (sprawy meldunkowe). Klienci Urzę-
du Stanu Cywilnego będą przyjmowani 
w kilku osobnych pomieszczeniach, co 
pozwoli zachować odpowiednie stan-
dardy obsługi, zapewniające poufność 
załatwianych spraw. Warto podkreślić, 
że Urząd Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich jest najczęściej odwie-

URZĄD BARDZIEJ DOSTĘPNYGORLICE NA OKŁADCE
Dowód osobisty, sprawy meldunkowe, małżeństwa, urodzenia, zgony – od 
4 stycznia 2016 r. te wszystkie sprawy można załatwić na parterze Ratusza.

dzanym wydziałem Urzędu Miejskiego. 
Jego dotychczasowa lokalizacja na 
pierwszym i drugim piętrze Ratusza 
była bardzo uciążliwa zwłaszcza dla 
osób starszych oraz rodziców z małymi 
dziećmi. Stąd decyzja o przeniesieniu 
wydziału do dostępnych dla wszystkich 
pomieszczeń na parterze budynku.

Jednocześnie informujemy, że od 1 
stycznia 2016 roku Urząd Miejski w po-
niedziałki pracuje do godziny 18.00.

„POZNAJ ŚWIAT”
Miło nam poinformować, że fanta-
styczny artykuł o Gorlicach zagościł 
na łamach prestiżowego Miesięcznika 
Podróżniczo-Geograficznego „Poznaj 
Świat”. Wszystko za sprawą Pani Anity 
Demianowicz, podróżniczki, blogerki, 
pomysłodawczyni i organizatorki Spo-
tkań Podróżujących Kobiet – Trampki, 
a przede wszystkim gorliczanki.

Gorąco zapraszamy do lektury!

MIESIĘCZNIKA
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18 stycznia br. w Placówce Wsparcia 
Dziennego TPD odbyło się  wielkie 
kolędowanie integracyjne, w którym 
wzięły udział: Zarząd Nr 5 „Osiedla 
Młodych” z  przewodniczącą Marią 
Jamro, Klub Seniora z przewodniczącą 
Czesławą Górską oraz dzieci ze Środo-
wiskowego Ogniska Wychowawczego 
– Placówki Wsparcia Dziennego wraz 
z wychowawcami: Izabelą  Ciemała–Pi-
janowską i Katarzyną Musz.
W spotkaniu uczestniczyła też radna 
RM Małgorzata Miękisz-Müller.

W tym wspólnym śpiewie polskich ko-
lęd oraz pastorałek starsze pokolenie 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
przekazywało młodemu pokoleniu bo-
gate bożonarodzeniowe tradycje. 
Kolędnikom przygrywał na akordeonie 
Ryszard Bara. „Przybieżeli do Betle-
jem”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Cicha 
noc”, „Bóg się rodzi”, „Lulajże Jezuniu”, 
„Bracia patrzcie jeno”, „W żłobie leży”, 
„Oj, maluśki, maluśki” itd. – śpiewano 
z wielkim zaangażowaniem, pięknymi, 
nawet chóralnymi głosami. W radosnej 
atmosferze szybko minęło kilkugodzin-
ne spotkanie. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć pamiątkowych zdjęć wykony-
wanych przez Zofię Piecuch.

Wychowawcy ŚOW-PWD

W niedzielę 24 stycznia br. w Restau-
racji „Stary Dworzec” został zorganizo-
wany przez Zarząd Osiedla Skrzyńskich  
Nr 10 wieczór kolęd połączony z dniem 
Babci i Dziadka, przy akompaniamencie 
zaprzyjaźnionego  zespołu z Zagórzan.

Serdecznie dziękujemy Pani Danucie 
Szpyrce Restauratorce „Stary Dworzec” 
za przychylność i pomoc w organizacji. 
                
 Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 10
                                            Antoni Kukla

T
o wyjątkowe spotkanie roz-
poczęło się od wejścia Anio-
łów wraz z ,,Kolędą Maryi”. 
Następnie dzieci zaprezen-
towały przepiękny program 

,,Wigilia”, który opracowany został 
przez wychowawców: Izabelę  Ciemała 
– Pijanowską i Katarzynę Musz. Wy-
stęp wprowadził wszystkich w nastrój 
wigilijnego i świątecznego spotkania. 
Wzruszającym wydarzeniem wieczo-
ru było przekazanie przez harcmistrza 

SPOTKANIE WIGILIJNE W ŚOW TPD
21 grudnia 2015 r. odbyło się ,,Spotkanie Wigilijne”, zorganizowane przez Środowiskowe Ognisko Wycho-
wawcze – Placówkę Wsparcia Dziennego, prowadzoną przez Zarząd Oddziału Powiatowego TPD w Gorlicach. 

Franciszka Janeczka z Harcerskiego 
Klubu Seniorów - Betlejemskiego Świa-
tła Pokoju, od którego zostały zapalone 
świece na stołach. Wszystkich przyby-
łych gości, wśród których był zastępca 
burmistrza Łukasz Bałajewicz i przewod-
niczący Rady Miasta Krzysztof Wroński, 
witała Stanisława Bąk - Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego TPD w Gorli-
cach. Słowami pastorałki przypomniała, 
że  …”Od opłatka bije blask, niesie ła-
skę w każdy dom,  serca swoje otwiera-

my dla tych, którzy są dziś z nami i z czu-
łością wspominamy tych, co już odeszli 
stąd”. To było piękne wprowadzenie do 
wspomnienia i uczczenia pamięci zmar-
łej rok temu Janiny Augustyn -  prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego TPD 
w Gorlicach, wspaniałego człowieka. 
Modlitwę Wigilijną poprowadził  ks. 
Marek Tutro. W świątecznym nastroju 
kolędy ,,Wśród nocnej ciszy” łamano 
się opłatkiem, życząc sobie zdrowia 
i spełnienia marzeń, radości i miłości. 

Na wigilijnym stole pojawiły się potra-
wy wigilijne: żurek, kapusta z grzybami, 
pierogi z kapustą i śliwką oraz  różne 
ciasta, owoce i słodycze, które spon-
sorowała firma Firma Sodexso Polska 
Sp. z o.o. z Warszawy. Niespodzianką 
było pojawienie się św. Mikołaja, któ-
ry przywiózł dzień wcześniej mnóstwo 
prezentów dla dzieci – paczek, ufundo-
wanych przez: Firmę Ubezpieczeniową 
z Krakowa oraz Firmę Panta Plast 
Sp. z o.o. z Łodzi.

Styczeń 2016

Kolędowanie dla Babci i Dziadka
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PIERWSZA SESJA 2016 ROKU
XVII SESJA RADY MIASTA GORLICE 
28 stycznia br. odbyła się XVII sesja Rady 
Miasta Gorlice – pierwsza sesja 2016 
roku. Został przyjęty protokół z sesji XVI; 
wysłuchano: odpowiedzi na interpelacje 
z sesji grudniowej, informacji Burmistrza 
Miasta za okres międzysesyjny od 16 
grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. 
oraz informacji Burmistrza Miasta o zgło-
szonych żądaniach i wydanych decyzjach 
dotyczących naliczenia jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości za okres od 01.07.2014 r. do 
31.12.2015 r. Ponadto radni podjęli 14 
uchwał. Jedna z nich dotyczyła zawarcia 
umowy partnerskiej z Wojewodą Ma-
łopolskim w sprawie realizacji projektu 
pn. „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy 
z I wojny światowej położonych na terenie 
Gorlic, Limanowej oraz powiatów: gorlic-
kiego, limanowskiego i nowosądeckiego, 
jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu 
międzynarodowym”. Wojewoda Mało-
polski podjął inicjatywę zmierzającą do 
pozyskania środków zewnętrznych na 
przeprowadzenie prac restauratorskich 

JOANNA BUBAK 
interpelowała o wykonanie prac porząd-
kowych ulic zanieczyszczonych błotem 
w związku z pracami firmy STRABAG 
realizującej inwestycję „północnego 
obejścia Gorlic”. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelacje w sprawie czystości ulic 
miejskich zanieczyszczonych błotem 
w związku z pracami prowadzonymi 
przez firmę STRABAG wyjaśniam, że 
początkiem stycznia 2016 roku, tj. po 
zakończeniu prac, Dział Dróg Miejskich 
Wydziału IR przeprowadził kontrolę 
przedmiotowych odcinków dróg, pod-
czas której nie stwierdzono odstępstw 
w stosunku do stanu przed realizacji). 
Radna prosiła również o przypomnienie 
tematu deklarowanej budowy schodów 
na skarpie od parkingu przy ulicy Wy-
szyńskiego (pod kościołem w Gliniku). 
(Odp.: W kwestii budowy schodów na 
parking przy ul. Wyszyńskiego infor-
muję, że z informacji jakie uzyskałem 
od Powiatowego Zarządu Drogowego 
schody zostaną wykonane w najbliż-
szym możliwym czasie). 

TOMASZ CHMURA
w związku z codziennymi korkami 
w okolicy ronda „Pod drukarnią”, 

wybranych cmentarzy wojennych na 
terenie województwa, w tym 5 zabytko-
wych cmentarzy z I wojny światowej, 
położonych na terenie Gorlic. W ramach 
podpisanej umowy partnerskiej miasto 
Gorlice będzie zobowiązane do organi-
zacji prac restauratorskich, zaś koszty 
prac będą pokrywane z pozyskanego 
dofinansowania oraz ze środków budże-
tu wojewody. Uchwałą określone zostały 
kryteria rekrutacji dla klas pierwszych 
podstawowych i gimnazjów, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto Gor-
lice. Znajdą one zastosowanie w procesie 
rekrutacji, gdy pozostaną wolne miejsca, 
np. w przypadku przyjęć uczniów spoza 
obwodu tych szkół. Radni wyrazili też 
zgodę na przystąpienie do projektu pn. 
„Małopolska Liderem E-usług w admini-
stracji”, którego celem jest rozwój świad-
czenia usług elektronicznych w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach. Liderem projektu 
jest Gmina Moszczenica, a uczestni-
czy w nim, oprócz Miasta Gorlice, kilka 
gmin z Województwa Małopolskiego. 

Wkład własny będzie wynosił 25% kwoty 
dofinansowania, jaką otrzyma miasto. 
Ważna dla mieszkańców Gorlic jest 
uchwała przedłużająca czas obowiązy-
wania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków od 1 marca 2016 r. do 31 grud-
nia 2016 r. – czyli nie wzrastają ceny  za 
wodę i ścieki do końca br. Uchwałami 
Rady Miasta wyrażono również zgodę 
na zawarcie kolejnej umowy najmu lo-
kalu użytkowego, m.in. Caritas Gorlice 
Kuchnia dla Ubogich do 28.02.2019 r.; 
udzielono bonifikaty od opłat rocznych 
z tytułu trwałego zarządu dla OSiR w Gor-
licach w wysokości 30 proc.; wyrażono 
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
działki pod garaż; na sprzedaż lokali 
mieszkalnych położonych w budynku 
przy ul. Stróżowskiej 11 w Gorlicach (9 
samodzielnych lokali mieszkalnych); na 
odwołanie darowizny nieruchomości 
gruntowych położonych w Gorlicach przy 
ul. Garncarskiej, stanowiących własność 
Województwa Małopolskiego, w związku 

z niezrealizowaniem celu, na jaki nieru-
chomość została darowana (realizacja 
łącznicy Stawiska); dokonano darowizny 
nieruchomości gruntowej położonej 
w Gorlicach przy ulicy Garncarskiej na 
rzecz Województwa Małopolskiego, 
celem realizacji zadań w zakresie dróg 
publicznych  (droga wojewódzka nr 977); 
radni upoważnili Burmistrza do nabycia 
na rzecz m. Gorlice prawa własności 
nieruchomości gruntowych położonych 
przy ul. Kościuszki – boczna (regulacja 
terenu zajętego pod drogę); przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Ostatnia pod-
jęta uchwała dotyczyła zmiany uchwały 
Nr 170/XVI/2015 Rady Miasta Gorlice 
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych szkół, 
przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, prowadzonych na tere-
nie Miasta Gorlice oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości pobrania i wyko-
rzystania dotacji. 

Odpowiedzi na interpelacje z XVI sesji Rady Miasta Gorlice
Radni interpelują – Burmistrz odpowiada

wnioskował o wystosowanie do za-
rządcy tej drogi zapytania o umożliwie-
nie odsunięcia przejścia dla pieszych 
o ok. 10 m, co spowoduje większą 
częstotliwość aut korzystających z ru-
chu okrężnego. (Odp.: W odpowiedzi 
na interpelacje w kwestii zmiany lo-
kalizacji przejścia dla pieszych w cią-
gu drogi wojewódzkiej Nr 977, tj. ul. 
Stawiska (obok ronda) wyjaśniam, iż 
Miasto Gorlice prowadziło rozmowy 
w tym temacie w roku 2013. Wówczas 
zarówno przedstawiciel zarządcy drogi, 
tj. ZDW w Krakowie oraz przedstawiciel 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kra-
kowie byli przeciwni takiemu rozwiąza-
niu. Niemniej jednak Miasto rozważy 
ponowne wystąpienie do w/w organów 
o przeanalizowanie zmiany usytuowa-
nia lokalizacji wskazanego przez Pana 
przejścia dla pieszych). Ponadto rad-
ny wnioskował też o zamontowanie 
barierki oraz podjazdu dla wózków na 
schodach wiodących do Gorlickiego 
Centrum Kultury. (Odp.: Odpowiadając 
na interpelację związaną z montażem 
barierki oraz wykonaniem podjazdów 
dla wózków inwalidzkich w Gorlic-
kim Centrum Kultury wyjaśniam, że 
w chwili remontu zewnętrznego budyn-

ku nie uwzględniono w/w elementów 
z uwagi na fakt, iż część schodów oraz 
trakt pieszy znajdowały się na działce bę-
dącej własnością Powiatu. Modernizacja 
wejścia możliwa będzie w roku bieżącym 
w związku z planowaną przez Powiat przy 
współudziale Miasta modernizacją ul. 
Michalusa. Zauważyć należy iż dosto-
sowanie wejścia dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych nie rozwiąże problemu 
dostępności obiektu, ponieważ sala ka-
meralna, sala widowiskowa oraz bibliote-
ka znajdują się na I piętrze. Problem ten 
będzie rozwiązany podczas przebudowy 
i remontu wnętrza budynku).

ADAM PIECHOWICZ
w związku ze wzmożonym ruchem na 
ulicy Kościuszki, na wysokości stacji 
paliw „Grosar”, interpelował o zamon-
towanie sygnalizacji ostrzegawczej 
na przejściu dla pieszych. (Odp.: Od-
powiadając na interpelację w sprawie 
montażu sygnalizacji świetnej w okoli-
cy przejścia dla pieszych przy ul. Ko-
ściuszki wyjaśniam, iż Miasto Gorlice 
wystąpiło z analogicznym wnioskiem 
do zarządcy drogi w roku 2011. Wnio-
sek został rozpatrzony negatywnie. Od 
tego czasu przepisy dotyczące oznako-

wania przejść dla pieszych nie zmieniły 
się dlatego wcześniejsza odpowiedź 
GDDKiA wydaje się wiążąca).

JAN WOJNARSKI 
zwrócił się z prośbą o przyśpiesze-
nie prac w celu pozyskania działki od 
Agencji Rynku Rolnego przy ulicy Du-
kielskiej na drogę w kierunku ogrodów 
działkowych i domów mieszkalnych 
w tej okolicy. (Odp.: W odpowiedzi na 
interpelację w kwestii pozyskania działki 
od Agencji Rynku Rolnego przy ul. Du-
kielskiej z przeznaczeniem na drogę do 
ogrodów działkowych i domów mieszkal-
nych wyjaśniam, iż w najbliższym czasie 
nie przewiduję możliwości podejmowa-
nia działań zmierzających do przejęcia 
części działki Nr 614/8. Podyktowane jest 
to faktem, że Miasto Gorlice przejęło od 
Agencji teren pod budowę cmentarza ko-
munalnego, co wiąże się z koniecznością 
przejęcia gruntu pod budowę drogi dojaz-
dowej do cmentarza. Zadania te są abso-
lutnym priorytetem. W tej sytuacji należy 
skoncentrować siły i środki na realizację 
cmentarza i drogi dojazdowej, a nie 
otwierać kolejne zadania inwestycyjne 
w tym rejonie. Niemniej jednak nie wy-
kluczam podjęcia sprawy w przyszłości).
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16 grudnia 2015 roku
- Spotkanie wigilijne Uniwersytet 
Złotego Wieku (R. Kukla)

17 grudnia 2015 roku 
- Zakończenie prac związanych 
z remontem kapliczki przy ul. Krę-
tej (R. Kukla) 
- Sesja Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej (R. Kukla)

18-20 grudnia 2015 roku 
- Gorlicki Jarmark Bożonarodze-
niowy (R. Kukla)

19 grudnia 2015 roku 
- Przyjazd pierwszego pociągu 
relacji Warszawa-Zagórz do Za-
górzan (R. Kukla) 
- Spotkanie opłatkowe Zarządu 
Osiedla Nr 7 „Sokół” (R. Kukla)

20 grudnia 2015 roku
- Gorlicka Wigilia (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz) 

21 grudnia 2015 roku
- Spotkanie w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich (Kraków, R. Kukla)   
- Spotkanie opłatkowe Wojewody 

Małopolskiego oraz Marszałka 
Województwa Małopolskiego 
(Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie opłatkowe z Towarzy-
stwem Przyjaciół Dzieci (Ł. Bała-
jewicz) 

22 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie opłatkowe w Przed-
szkolu Nr 5 (R. Kukla)
- Spotkanie opłatkowe w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 5 
(R. Kukla)
- Spotkanie opłatkowe w Przed-
szkolu Nr 3 (Ł. Bałajewicz)

23 grudnia 2015 roku
- Spotkanie wigilijne kuchni Cari-
tas (R. Kukla) 
- Pokazowy mecz wychowanków 
GKPS połączony ze spotkaniem 
opłatkowym (Ł. Bałajewicz)

24 grudnia 2015 roku 
- Spotkanie opłatkowe Klubu Egi-
da (Ł. Bałajewicz)

31 grudnia 2015 roku
- XXV Bieg Sylwestrowy (R.Kukla, 
Ł. Bałajewicz)

Od 26 stycznia do 8 kwietnia br. 
w Muzeum Regionalnym PTTK im. I. 
Łukasiewicza w Gorlicach prezento-
wana jest wystawa „Ksiądz Bronisław 
Świeykowski (1865-1956)”. Jej wer-
nisaż, w którym uczestniczył zastępca 
burmistrza Łukasz Bałajewicz i kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Aleksander Augustyn, 
odbył się 25 stycznia br. Ekspozycja 
prezentuje życie i działalność jednej 
z najwspanialszych postaci w historii 
Gorlic, Honorowego Obywatela Miasta 
Gorlice, komisarycznego burmistrza 
w najtrudniejszym i dramatycznym 
okresie w życiu miasta – czasach 
I wojny światowej, okupacji Gorlic 
przez wojska rosyjskie, krwawych walk 
„przełomu pod Gorlicami”, kapłana, 
który przez 60 lat służył miastu i jego 
mieszkańcom. Był duszpasterzem, 

Ks. Bronisław Świeykowski (1865-1956)
Wystawa w 60. rocznicę śmierci

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 grudnia 2015 roku do 15 stycznia 2016 roku

- Sylwester dla dzieci na lodowi-
sku OSiR (Ł. Bałajewicz)
- Sylwester na Rynku (R. Kukla)

5 stycznia 2016 roku  
- Spotkanie z panem Dawidem 
Laskiem ze Stowarzyszenia Euro-
region Karpacki Polska w sprawie 
możliwości otwarcia biura organi-
zacji w Gorlicach (R. Kukla)

7 stycznia 2016 roku 
- Spotkanie w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w te-
macie modernizacji infrastruktury 
na terenie Gorlic (Kraków, R. Ku-
kla)
- Spotkanie z Wojewodą Małopol-
skim Józefem Pilchem oraz Wice-
wojewodą Józefem Gawronem 
(Kraków, R. Kukla)

8 stycznie 2016 roku
- Spotkanie Noworoczne 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)

10 stycznia 2016 roku
- Spotkanie opłatkowe Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich przy 
parafii pw. Najświętszej Marii 

Panny w Gorlicach (R. Kukla)
- XXIV Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz)

11 stycznia 2016 roku 
- Spotkanie z Wicemarszałkiem 
Województwa Podkarpackiego 
panem Bogdanem Romaniukiem 
w sprawie regionalnych połączeń 
kolejowych (Rzeszów, R. Kukla)

13 stycznia 2016 roku 
- Robocze spotkanie Marszałka 
Województwa Małopolskiego 
Jacka Krupy z przewodniczącym 
Samorządowego Kraju Preszow-
skiego Petrem Chudikiem ws. 
ustalenia listy wspólnych pro-
jektów drogowych oraz ścieżki 
działania dla projektów flagowych 
w ramach programu Interreg Pol-
ska - Słowacja (R. Kukla)

14 stycznia 2016 roku 
- Spotkanie ze Starostą Gorlickim 
Karolem Górskim ws. szkolnictwa 
zawodowego (R. Kukla)
- Spotkanie noworoczne krwio-
dawców PCK (Ł. Bałajewicz)

katechetą, spowiednikiem, członkiem 
Czerwonego Krzyża, Towarzystwa Ta-
trzańskiego „Beskid”, twórcą Towarzy-
stwa Rybackiego w Gorlicach. Założył 
w Gorlicach Seminarium Nauczyciel-
skie i Ochronkę dla dzieci. Kolekcjo-
nował owady i motyle. Kochał ludzi. 
Swoje człowieczeństwo okazał i opisał 
w dzienniczku „Z dni grozy”. Ratował 
od śmierci, zabiegał o żywność, szukał 
schronienia dla bezdomnych, stawał 
w obronie mieszkańców – Polaków 
i Żydów, szukał pomocy dla chorych, 
był przy umierających. Sam cudem 
trzykrotnie ocalał. Był patriotą – nie 
przyjął odznaczenia cesarskiego. Zmarł 
27 stycznia 1956 roku. Na miejsce 
wiecznego spoczynku w podziemiach 
kaplicy Miłkowskich odprowadziły Ks. 
Prałata – Szambelana Papieskiego – 
tłumy wiernych gorliczan. 
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Do zebranych zwrócił się 
burmistrz Gorlic Rafał Kukla:

„Stoimy dziś w miejscu symbolicznym, 
gdzie w ponad 100 mogiłach spoczy-
wa 371 żołnierzy polskich, radziec-
kich oraz bohaterskich partyzantów. 
To oni 71 lat temu oddali swe życie, 
wyzwalając nasze miasto spod władzy 
niemieckiego okupanta. Cieszę się, że 
po długich latach udało się przywrócić 
to miejsce społeczności Gorlic. Mam 
nadzieję, że będziemy je często odwie-
dzać, aby dawać wyraz naszej pamięci 
i wdzięczności.
 Są z nami dziś kombatanci 
– uczestnicy walk o wolność i niepod-
ległość Ojczyzny. Drodzy Państwo, je-
steście dla nas przykładem, jak mocno 
i bezwarunkowo można kochać Polskę, 
nawet za najwyższą możliwą cenę – 
cenę życia. 
 Pochylamy dziś głowy nad 
ofiarą, jaką w wyniku okupacji hitlerow-

SPOD OKUPACJI NIEMIECKIEJ

skiej poniosła Ziemia Gorlicka. Odda-
jemy hołd tysiącom jej mieszkańców, 
zamęczonych w obozach koncentracyj-
nych, w więzieniach i katowniach ge-
stapo, rozstrzelanych podczas łapanek 
i egzekucji. Wspominamy miasto, które 
dopiero co odbudowane po koszmarze 
Bitwy Gorlickiej, na powrót stało się 
ofiarą zniszczeń i rabunków.
 Pamięć o tamtych wydarze-
niach będziemy przekazywać z poko-
lenia na pokolenie, aby nigdy już nie 
powtórzył się koszmar nieludzkich, 
wojennych czasów.
 Cześć pamięci wszystkich 
poległych za wolną i niepodległą Polskę!”

Na zakończenie uroczystości wspólny 
wieniec w imieniu społeczności Gorlic 
i Ziemi Gorlickiej u stóp pomnika złożyli: 
Starosta Powiatu Gorlickiego Karol Gór-
ski, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice 
Krzysztof Wroński, Wiceprzewodniczący 

Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziu-
bina, Zastępca Burmistrza Gorlic Łukasz 
Bałajewicz, Zastępca Komendanta Powia-
towego Policji mł. insp. Mirosław Kawa 
oraz Zastępca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach 
mł. bryg. Bohdan Białoń. 

Warto podkreślić, że przy okazji za-
kończonej właśnie przebudowy ulicy 

W. Pola udało się rozwiązać trwający 
kilkadziesiąt lat problem z dostępem 
do terenu cmentarza. Dojście do nie-
go możliwe było do tej pory jedynie za 
zgodą i w asyście pracowników ochro-
ny pilnujących terenu dawnej Rafinerii 
„Glimar”. Obecnie cmentarz połączony 
jest z ulicą Wincentego Pola wydzie-
loną ścieżką ułatwiającą bezpośredni 
dostęp.

71. ROCZNICA 
WYZWOLENIA GORLIC

16 stycznia br. na cmentarzu żołnierzy polskich, radzieckich oraz partyzantów w Gli-
niku przedstawiciele organizacji kombatanckich i niepodległościowych, władz pań-
stwowych i samorządowych oraz służb mundurowych oddali hołd poległym w wal-
kach o wyzwolenie Gorlic z rąk niemieckiego okupanta.
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28 stycznia br. odbyły się oficjalne 
obchody upamiętniające 60. rocznicę 
śmierci ks. Bronisława Świeykowskie-
go - bohaterskiego burmistrza Gorlic 
w czasie I wojny światowej i Honoro-
wego Obywatela Miasta Gorlice.
W uroczystościach udział wzięli: bur-
mistrz Rafał Kukla, zastępca burmistrza 
Łukasz Bałajewicz, sekretarz Miasta Ka-
tarzyna Walczy, przewodniczący Rady 
Miasta Krzysztof Wroński, a także licz-
ne grono radnych miejskich. Starosto 
Powiatowe reprezentowali wicestarosta 
Jerzy Nalepka oraz Tadeusz Mikrut - 
naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu. W obchodach uczestniczyli 
również mieszkańcy miasta, dyrektorzy 
i uczniowie z gorlickich szkół, a także 
przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „GORLICE 1915”.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 

Ku pamięci księdza Bronisława Świeykowskiego
w Bazylice Mniejszej w Gorlicach w in-
tencji ks. Bronisława Świeykowskiego, 
w 60. rocznicę Jego śmierci. Podczas 
mszy postać komisarycznego burmi-
strza Gorlic przybliżyli wszystkim ks. 
proboszcz parafii Nar. NMP Stanisław 
Ruszel oraz Aleksander Augustyn - 
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych.
Po zakończonym nabożeństwie zgro-
madzeni udali się na gorlicki cmentarz 
parafialny, gdzie złożyli  wieńce i zapa-
lili znicze przy krypcie ks. Świeykow-
skiego. Burmistrz Rafał Kukla podzię-
kował wszystkim uczestnikom za udział 
w uroczystościach upamiętniających 
wybitną dla naszego miasta postać 
oraz zaznaczył, że obowiązkiem naszym 
i przyszłych pokoleń jest pielęgnowa-
nie pamięci o ks. Bronisławie Świey-
kowskim.
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Główną rolę w klipie zagrał Lech Dyblik 
– znany polski aktor teatralny i filmo-
wy, pieśniarz, a prywatnie przyjaciel 
Arka Zawilińskiego. Zdjęcia zrealizował 
Marek Piguła, absolwent Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi.
Inspiracją dla powstania piosenki była 

15 stycznia br. odbyła się kolejna se-
sja Młodzieżowej Rady Miasta. W sesji 
uczestniczyli burmistrz Rafał Kukla, 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ma-
riola Migdar oraz kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn, którzy wręczyli 
delegacjom szkół dyplomy w konkur-
sie na najładniejszą choinkę bożona-
rodzeniową zorganizowanym podczas  
I Gorlickiego Jarmarku Bożonarodze-
niowego 2015. Choinki zostały ude-
korowane ozdobami przygotowanymi 
przez uczniów i przez okres świątecz-
no – noworoczny były ozdobą rynku 
podczas odbywających się tam imprez. 
I miejsce zdobył Miejski Zespół Szkół 
nr 1, a pozostałe placówki otrzyma-
ły wyróżnienia. Wszystkie szkoły 
uczestniczące w konkursie otrzyma-
ły też nagrody książkowe. Młodzież 
zdecydowała, aby przystąpić do akcji 
charytatywnej - pomocy w leczeniu 
i rehabilitacji chorego chłopca Maksia 

GORLICE
NA PLANIE TELEDYSKU

STYCZNIOWA SESJA

8 stycznia br. w Gorlicach ekipa filmowa realizowała 
teledysk do piosenki „PKS Song” Arka Zawilińskiego.

Link do piosenki „PKS Song”: https://www.youtube.com/watch?v=EZ1fy8UxOPQ

rozmowa, której byłem świadkiem 
w autobusie PKS. Wracający z terenów 
zachodniej Polski mężczyzna opo-
wiadał o swoim umierającym bracie, 
którego losy  rzuciły na „Ziemie Odzy-
skane”. W tle pobrzmiewały echa Akcji 
„Wisła” oraz trudnej, bolesnej historii 

mieszkańców Beskidu Niskiego. To 
była opowieść o życiu, śmierci, rozmi-
janiu się najbliższych i nieuchronnym 
przeznaczeniu. Naturalnym wydaje 
się więc umieszczenie akcji teledysku 
właśnie tutaj,  w miejscu, o którym pio-
senka opowiada – mówił Zawiliński na 
planie klipu.
Teledysk pojawił się na profilach spo-

łecznościowych, w serwisie Youtube 
oraz na antenie MTV i TVP Kultura.
Realizacja klipu została wsparta przez 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafał Kuklę 
oraz Miejski Zakład Komunikacyjny, 
który udostępnił autobus, gdzie odby-
wa się akcja teledysku. Niewątpliwie 
teledysk stanie się znakomitą promocją 
Gorlic i naszego regionu.

„PKS Song”

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

Szymańskiego. Zbiórka zostanie prze-
prowadzona w Miejskich Zespołach 
Szkół.
Corocznie Młodzieżowa Rada Miasta 
organizuje dyskotekę międzyszkolną. 
W tym roku odbędzie się ona w Miej-
skim Zespole Szkół nr 6. Podczas dys-
koteki mamie Maksia zostaną wręczone 
pieniądze uzyskane w akcji pomocy dla 
chłopca.
Przypominamy, że w skład Młodzieżo-
wej Rady Miasta w Gorlicach wchodzi 
21 uczniów, uczących się w gorlickich 
gimnazjach. Każdą szkołę reprezen-
tuje czterech przedstawicieli, wyjątek 
stanowi MZS nr 6 (pięciu uczniów). 
Kadencja Rady trwa dwa lata, jednakże 
co roku skład MRM jest uzupełniany 
o nowych członków. Wynika to z tego, 
że część radnych z 3 klas kończy gim-
nazja i na ich miejsce wybierani są 
nowi uczniowie. Opiekunką MRM jest 
wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gor-
lice Mariola Migdar. 
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Również od 8 stycznia br. do 10 lutego 
br., ale w Sali im. W. Kunza oglądać 
można bardzo ciekawą prezentację kar-
tek pocztowych Bogusława Kuciakow-
skiego - Gorliczanina (rocznik 1952), 
społecznika – długoletniego sekreta-
rza Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Gorlickiej, członka Klubu Sztuki przy 
Muzeum Dwory Karwacjanów i Głady-
szów w Gorlicach. W latach 1986-1988 
i 1991-2000 pełnił funkcję prezesa Za-
rządu Klubu. Niestrudzony dokumen-
talista i archiwista życia kulturalnego fo
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8 stycznia br. w Dworze Karwacjanów 
w Gorlicach odbył się wernisaż rysun-
ku satyrycznego i plakatu Bartłomieja 
Belniaka – rocznik 1974; absolwenta 
Pomaturalnej Szkoły Reklamy w Ka-
towicach oraz Wydziału Artystycznego 
WSP w Częstochowie w pracowni art. 
graf. R. Osadczego. 

Debiutował na łamach Gazety Kra-
kowskiej (1998), regularnie współpra-
cuje z prasą i wydawnictwami ( m.in. 
„Semestr”, „Gazeta Krakowska”, „Pre-
miery”, „Chichot”, „Rzeczpospolita”, 

12 stycznia br. roku w Domu Polsko-
-Słowackim odbyło się otwarcie wy-
stawy fotograficznej Jacka Herman-
-Iżyckiego zatytułowanej „Rowerem 
przez Saharę i jeszcze dalej... Relacja 
z podróży w 1980 roku”. Na ponad 
140 zdjęciach wykonanych aparatami 
analogowymi - japońskim olympusem 
i radzieckim zenitem, przedstawiona 
została samotna wyprawa rowerowa 
trwająca 11 miesięcy. Autor po 3 la-

BOGUSŁAW KUCIAKOWSKI

BARTŁOMIEJ BELNIAK

Rowerem przez Saharę i jeszcze dalej…

KARTKI GORLICKIE
miasta i powiatu, obecny z aparatem 
fotograficznym na znakomitej większo-
ści wydarzeń kulturalnych. Kolekcjoner 
prac gorlickich plastyków, posiadacz 
bogatego zbioru grafik, akwarel i ob-
razów olejnych, będącego swoistego 
rodzaju zapisem artystycznej drogi 
środowiska od czasów powojennych. 
Posiada także znaczące zbiory filateli-
styczne, których jest znawcą. Piastuje 
funkcję sekretarza Polskiego Związku 
Filatelistów – Koło Gorlice.

RYSUNEK SATYRYCZNY, PLAKAT
„NIE”, ”Lider Przyszłości”, „OMS”, 
„Chip”, „Komputer Świat”, „Świat Ka-
mienia”, „Stuff ”, „Biblioteka w Szkole”, 
„Wszystko dla Szkoły”).  Współpracuje 
w zakresie grafiki m.in. z SPI Interna-
tional, Pliva, ComPress, Agencją Su-
kurs, Secret Client (Jakość Obsługi), 
Western Union, Grupa Żywiec, Ginza-
media Group, Migut Media, Norton, 
KWS Polska, Farma Pomysłów, Bomba 
Film. Bierze udział w licznych prezen-
tacjach i konkursach grafiki i rysunku 
w kraju i za granicą. „Ojciec” - twórca 
„Roponioski”.

tach przygotowań i wielomiesięcznych 
staraniach o wizę pokonał rowerem 
ponad 10 000 km. Trasa prowadziła 
z Algieru na południe przez Saharę do 
Nigru i Nigerii, a następnie do Kame-
runu, Republiki Środkowoafrykańskiej, 
Sudanu, Ugandy i Egiptu, skąd wrócił 
do Europy.

Na wystawę zapraszamy 
do 18 lutego br.

K u R i E R  G o R l i C K i

Kurier

Gorlicki
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31 grudnia, w ostatnim dniu 2015 roku, odbył się XXV Gorlicki Bieg Sylwestrowy. 
Na starcie stanęła rekordowa liczba biegaczy. Przy słonecznej pogodzie i lekkim 
mrozie trasę pokonało blisko 600 osób.

Po raz pierwszy w historii biegu na głównym dystansie 10 km zwyciężył repre-
zentant Ziemi Gorlickiej – Szymon Kulka z Ropy, osiągając czas 29:44. Na tej 
samej trasie wśród kobiet z czasem 33:59 triumfowała Matylda Kowal z Rzeszowa, 
pokonując Lilię Fiskowicz z Nyzkiwiczi, a trzecia była Valeziia Zinenko.

W biegu na 5 km triumfowali zawodnicy z Ukrainy. W kategorii mężczyzn zwy-
ciężył Volodymyr Kyts (Dynamo) z czasem 14:47, drugi był Dmytro Didovodiuk , 
a trzecie miejsce zajął Patryk Pawłowski ze Stalowej Woli. W kategorii kobiet zwy-
ciężyła Olesia Didovodiuk (MK Luchesk) z czasem 18:01, przed Martą Grajzner 
z Krościenka Wyżnego, Joanną Olchawą z Krakowa i Marleną Zajdel z Głowienka.

JUBILEUSZOWY
XXV GORLICKI 
BIEG SYLWESTROWY
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