
DELEGACJA Z GMINY
KOBARID

MIASTO ŚWIATŁA
NA WAKACJACH

NIEPODLEGŁA 
Z DOFINANSOWANIEM!
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Podczas obchodów Dni Gorlic 
i 104. rocznicy bitwy pod Gor-
licami, naszą ziemię na zapro-
szenie Miasta Gorlice i Gminy 
Sękowa odwiedzili dziennika-
rze w ramach wizyty prasowej. 
Efekty ich pracy możemy już 
zobaczyć na portalu turysty-
ka24 oraz skierowanym do 
Polonii linktopoland. Wkrótce 
relacje i artykuły pojawią się 
także na portalach Interia, 
Wirtualna Polska, a o Ziemi 
Gorlickiej poczytamy nawet w 
popularnym tygodniu Kropka.
tv.

Miasto Światła na wakacjach!
Wkrótce wakacje i okres urlo-
powy. Z tej okazji zapraszamy 
Państwa do udziału w wy-
jątkowej zabawie.  
Jeśli planujesz wyjazd waka-
cyjny w ciekawe miejsce w 
kraju lub za granicą, ta propo-
zycja jest dla Ciebie - zabierz 
ze sobą flagę „Gorlice - Mia-
sto Światła” i wykonaj orygi-
nalne, niepowtarzalne zdjęcie 
z miejsca w którym będzie 
Ci ona towarzyszyć.  
Flaga z herbem i hasłem 
naszego Miasta dotarła już 
na najwyższy punkt Ziemi 
– szczyt Mt. Everest i popły-
nęła na Światowe Dni Mło-
dzieży do Panamy. W rękach 
gorliczan powiewała na za-
wodach Pucharu Świata w 
Planicy, a także podczas po-
dróży po Tajlandii.  
Czas by w te wakacje odwie-
dziła kolejne zakątki świata. 
Wszystkich zainteresowa-
nych udziałem w naszej 
wakacyjnej zabawie zapra-
szamy po odbiór flagi do Pa-

wilonu Historii Miasta. Uwaga 
ilość flag ograniczona!  
Zdjęcia z flagami oraz krótkim 
komentarzem, zawierającym 
informację gdzie i kiedy zo-
stały zrobione, prosimy prze-
syłać na adres: promocja@
um.gorlice.pl. Czekamy na nie 
do końca września.  
Najciekawsze prace zostaną 
zamieszczone na stronie inter-
netowej Miasta Gorlice – www.
gorlice.pl, Kurierze Gorlickim 
oraz  w facebookowej galerii 
zdjęć. Wybrane fotografie zo-
staną także nagrodzone upo-
minkami promocyjnymi.  
Udział w zabawie i przesłanie 
fotografii jest jednoznaczne z 
akceptacją warunków zabawy, 
przekazaniem praw autorskich 
na rzecz Miasta Gorlice, wy-
rażaniem zgody na ich wyko-
rzystanie w celach promocyj-
nych oraz wyrażeniem zgody 
na zbieranie i przetwarzanie 
danych osobowych w celach 
organizacji zabawy.

Piszą o Gorlicach!

WYNIKI WYBORÓW 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

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

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU
Katarzyna Kozłowska-Grzelak – Kierownik 

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO 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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Z okazji Dnia Samorządu Te-
rytorialnego wszystkim pra-
cownikom Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach oraz współpracu-
jącym z nami instytucji i jed-
nostek, a także osobom, które 
współtworzą samorząd w na-
szym mieście: Radnym Rady 
Miasta, Przewodniczącym oraz 
Członkom Zarządów Osiedli, 
składam serdeczne podzięko-
wania za trud i wspólną pracę 
dla dobra naszej Małej Ojczy-
zny.
Dziękuję nie tylko za sumienne 
wykonywanie swoich obowiąz-
ków, ale także za pasję i ser-

ce, które wkładacie Państwo w 
działania na rzecz Gorlic i lokal-
nej społeczności.
Życzę dalszych sukcesów, nie-
słabnącego zapału i wytrwało-
ści w tej niezmiernie ważnej i 
odpowiedzialnej służbie, po-
wodzenia w realizacji nowych, 
ambitnych zamierzeń oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i rodzinnym.

Dzień samorządu terytorialnego

WYNIKI WYBORÓW 
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

 
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 

5 223 51,05%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD 
N. ZIELONI

3 134 30,63%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ 15 723 7,07%

KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 399 3,90%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN 
LIROY NARODOWCY

387 3,78%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POLSKA FAIR PLAY BEZPARTYJNI 
GWIAZDOWSKI

240 2,35%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM - PARTIA RAZEM, 
UNIA PRACY, IRSS

94 0,92%

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT - KOALICJA 32 0,31%

 KOMITET                                                                                                         LICZBA              PROCENT
                                                                                                                          GŁOSÓW           GŁOSÓW
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Obchody Światowego Dnia Inwalidy

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w MBP
8 maja obchodzimy w Polsce 
dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 
Z tej okazji, 9 maja br., w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Gorlicach odbyło się uroczyste 
spotkanie bibliotekarzy z Gorlic 
i powiatu gorlickiego.  
Wydarzenie poprowadziła Dy-
rektor MBP w Gorlicach, Jo-
anna Kalisz – Dziki.  
W czasie spotkania, po zło-
żeniu serdecznych życzeń dla 
wszystkich pracowników bi-
bliotek, Burmistrz Rafał Ku-
kla oraz Starosta Maria Gu-
bała wręczyli nagrody dla 
zasłużonych pracowników.  
Następnie zgromadzeni goście 

mieli okazję wysłuchać pre-
lekcji Kierownik działu społe-
czeństwa informacyjnego Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej 
Marii Cibickiej, pt. „Czytelnicy 
dziś, biblioteki jutra”.  
Wszystkim bibliotekarzom oraz 
osobom działającym na rzecz 
biblioteki, składamy serdeczne 
życzenia pomyślności, sukce-
sów, pasji  i satysfakcji z wyko-
nywanej pracy. Jednocześnie 
dziękujemy za cały trud wkła-
dany w popularyzację czytel-
nictwa, bo przecież, jak stwier-
dził Richard Steele: Czytanie 
jest dla umysłu tym, czym 
gimnastyka dla ciała.

10 maja br., w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 4 w Gorlicach, odbyła 
się jedenasta edycja konkursu 
,,Konstytucja 3 Maja - Czasy 
Stanisławowskie”. Organizato-
rem wydarzenia była Poseł na 
Sejm RP Barbara Bartuś, przy 
współpracy z Członkiem Zarządu 
Powiatu Gorlickiego Tomaszem 
Płatkiem oraz Stowarzyszeniem 
„Nasze Miasto” w Gorlicach.  
Na rozpoczęciu konkursu, w 
imieniu Burmistrza Rafał Ku-
kli, obecny był jego zastępca 
Łukasz Bałajewicz. W wyda-
rzeniu uczestniczyła również 
Małopolski Kurator Oświa-
ty Barabara Nowak.  
Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych 
oraz klas III gimnazjum z wo-
jewództwa małopolskiego. Jego 

celem jest m.in. kształtowanie 
świadomości i postaw patriotycz-
nych młodego pokolenia poprzez 
upowszechnianie i pogłębianie 
wiedzy o okolicznościach uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja.  
W rywalizacji udział wzięło 160 
uczniów. Uprzednio młodzież 
sprawdziła swoją wiedzę w cza-
sie szkolnych eliminacji, a naj-
lepsze trójki uczniów stanowiły 
reprezentację szkół w dzisiej-
szym finale. Wraz z uczniami z 
całej Małopolski, do Gorlic przy-
jechali także ich szkolni opieku-
nowie - nauczyciele historii.  
Nagrodą dla najlepszych uczest-
ników będzie dwudniowy wy-
jazd do Warszawy, sponsorowa-
ny przez organizatorów.  
Honorowy Patronat nad wyda-
rzeniem objął Marek Kuchciński 

Sprawdzili swoją wiedzę o Konstytucji 3 Maja

30 maja br. Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Gor-
licach zorganizował uroczyste 
obchody Światowego Dnia In-
walidy. W wydarzeniu, na za-
proszenie prezesa Związku Bo-
lesława Boboli, w wydarzeniu 
udział wziął Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.  
Wśród licznie zgromadzonych 

obecni byli także: Starosta Po-
wiatu Gorlickiego Maria Guba-
ła, członkowie Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w 
Gorlicach i przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych.  
Po części oficjalnej, podczas 
której głos zabrali zaproszeni 
goście, rozpoczął się uroczysty 
obiad.

,Marszałek Sejmu RP, który prze-
kazał dla zwycięzców trzy tablety. 
Ponadto wzorem lat ubiegłych 
wszyscy uczestnicy konkursu 
oraz ich opiekunowie otrzyma-
ją dyplomy i bogate upominki 
stanowiące podziękowanie za 

udział, a uczestnik z najlepszym 
wynikiem punktowym otrzyma 
nagrodę pieniężną w wysokości 
1500 zł, którą stanowi stypen-
dium z Funduszu Stypendialne-
go im. Braci Potoczków.
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23 maja br., na Cmentarzu Wo-
jennym nr 91 w Gorlicach, odby-
ła się uroczystość złożenia wień-
ców przy płycie pamiątkowej 
ku czci żołnierzy słoweńskich 
1914-1918, którą dokładnie rok 
temu odsłonili: Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej 
Duda oraz Prezydent Republiki 
Słowenii Borut Pahor.  
O godzinie 10.30 na Cmentarzu 
Wojennym nr 91 w Gorlicach, 
zgromadzeni goście złożyli hołd 
żołnierzom walczącym i pole-
głym podczas I Wojny Świato-
wej. W ceremonii udział wzięła 
Ambasador Republiki Słowenii 
Božena Forštnarič Boroje wraz 
z delegacją oraz Marko Mata-
jurc Burmistrz Gminy Kobarid 
na Słowenii. Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kuklę reprezen-
tował jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz. Wśród gości zna-
leźli się m.in. Poseł na Sejm RP 
Barbara Bartuś, Dyrektor Wy-
działu Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa i Dziedzictwa Narodo-
wego Joanna Florkiewicz-Ka-

mieniarczyk, Starosta Powiatu 
Gorlickiego Maria Gubała, Radni 
Miasta i Powiatu, mieszkańcy 
oraz uczniowie MZS nr 6.  
Krótkie przemówienia wygłosili: 
Ambasador Božena Forštnarič 
Boroje, Burmistrz Gminy Kobarid 
Marko Matajurc i Zastępca Bur-
mistrza Łukasz Bałajewicz.  
I wojna światowa doświadczyła 
naród Polski i Słowenii. Wielu 
żołnierzy słoweńskich walczyło w 
ówczesnej Galicji, ramię w ramię 
z żołnierzami polskimi, wcielony-
mi do armii austro-węgierskiej. 
Dziś w hołdzie pochylamy gło-
wy nad poległymi żołnierzami 
słoweńskimi, którzy często w 
bezimiennych mogiłach mało-
polskich cmentarzy, leżą setki 
kilometrów od ojczystej ziemi - 
mówił Łukasz Bałajewicz.  
Delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów i wieńce przy monumencie, 
który przypomina nam wszyst-
kim o tragizmie i okrucieństwach 
wojny, w której życie straciło 
tysiące żołnierzy różnych naro-
dowości.

Delegacja z Gminy Kobarid odwiedziła Gorlice
Kobarid to niewielkie turystycz-
ne miasto leżące na Słowenii, 
nieopodal granicy z Austrią i 
Włochami. Co wspólnego mają 
Kobarid i Gorlice – więcej niż 
można przypuszczać! Nasze 
Miasta położone są na malow-
niczych górzystych terenach, 
mieszkańcy są wyjątkowo 
otwarci, a tereny były świad-
kami potężnych pierwszowo-
jennych bitew, które zmieniły 
bieg historii - Bitwy pod Gor-
licami i Bitwy pod Kobaridem 
(Bitwy pod Caporetto).  
W związku z ostatnimi uro-
czystościami na Cmentarzu 
Wojennym nr 91, na zapro-
szenie Burmistrza Miasta Gor-
lice Rafała Kukli, nasze miasto 
odwiedziła delegacja z Gminy 
Kobarid  - Burmistrz Marko 
Matajurc oraz Tadej Koren z 
Fundacji Pot Miru - Ścieżki 
Pokoju, zajmującej się tema-

tyką I Wojny Światowej na te-
renie doliny Soczy.  
Nasi goście zwiedzili m.in. 
Pałac Długoszów, Muzeum 
Regionalne PTTK im. Igna-
cego Łukasiewicza i Skansen 
Przemysłu Naftowego „Mag-
dalena”. Wzięli też udział w 
uroczystościach ku pamięci 
Słoweńskich Żołnierzy.  
Członkowie delegacji byli 
szczególnie zainteresowani 
tematami związanymi z pierw-
szowojenną historią naszego 
Miasta i udziałem Słoweńców 
w walkach pod Gorlicami.  
Podczas rozmów, które odbyły 
się po uroczystościach, wszy-
scy zebrani, łącznie z przedsta-
wicielami Ambasady Republiki 
Słowenii, wyrazili chęć dalszej 
współpracy i utrzymania bli-
skich relacji między Gorlicami, 
a Kobaridem.

Ku pamięci Słoweńskich Żołnierzy!
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W maju tradycyjnie obchodzi-
my Dzień Strażaka. 23 maja 
br. świętowali także strażacy 
z regionu gorlickiego. Powia-
towe obchody rozpoczęły się 
Mszą Św. w kościele Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, 
po której odbył się uroczysty 
apel w budynku Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorlicach.  
W święcie udział wzięli m.in.: 
Komendant Powiatowy PSP w 
Gorlicach bryg. Krzysztof Gła-
dysz i prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Gor-
licach Krzysztof Kosiba, Poseł 
Barbara Bartuś, Poseł Elżbie-
ta Zielińska, Starosta Powiatu 

Gorlickiego Maria Gubała oraz 
samorządowcy Ziemi Gorlickiej 
i zaproszeni goście. Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kuklę 
reprezentował jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz.  
Po hymnie w wykonaniu Orkie-
stry Dętej OSP Dominikowice, 
głos zabrał Komendant Powia-
towy PSP w Gorlicach bryg. 
Krzysztof Gładysz.  
Uroczysta gala z okazji Dnia 
Strażaka była okazją do wy-
różnienia funkcjonariuszy i 
osób szczególnie zasłużonych 
dla straży, poprzez wręczenie 
awansów zawodowych, medali 
i odznaczeń.

Strażacy świętowali!

15 maja br., w małej sali 
gimnastycznej Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1 w Gor-
licach, odbyło się spotka-
nie z mieszkańcami Osie-
dla Zawodzie w ramach 
Europejskiego Zielonego Ty-
godnia  - Green Week.  
Na spotkaniu Ekodoradca 
poruszyła tematykę zwią-

zaną z obowiązującą od 1 
lipca 2017 roku Uchwałą 
Antysmogową oraz jej okre-
sami przejściowymi, kon-
trolami zapisów uchwały a 
także dotacjami do wymiany 
kotłów i dociepleń.  
Informacje na temat Green 
Week można znaleźć: ht-
tps://powietrze.malopolska.

pl/aktualnosci/zapowiedzi/
eugreen-week-po-raz-kolej-
ny-w-malopolsce/  
Informacje na temat obo-
wiązującej uchwały an-
tysmogowej dostępne są 
tu: https://powietrze.malo-
polska.pl/antysmogowa/  
Informacje na temat pro-
gramu dotacyjnego Czyste 

Powietrze można znaleźć: ht-
tps://www.wfos.krakow.pl/
portalbeneficjenta/wymaga-
na-dokumentacja

W spotkaniu z Ekodoradcą w 
ramach EU Green Week wzię-
ło udział około 50 osób.
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27 maja br., w Szkole Pod-
stawowej w Ropicy Polskiej 
odbyło się spotkanie pod ha-
słem „Powstrzymaj pijanego 
kierowcę”.   
Wydarzenie odbyło się z ini-
cjatywy pedagog Dominiki 
Wiatr, a w Szkole podsta-
wowej  gościli st.asp. szt. 
Karolina Gurba z Komendy 
Powiatowej Policji w Gorli-
cach wspólnie z Piotrem Gaj-
da – inspektorem w Wydziale 
Oświaty, Kultury i Spraw Spo-
łecznych UM Gorlice, którzy  
przeprowadzili z dziećmi po-
gadankę dot. bezpieczeństwa 
na drodze w ramach kampa-
nii edukacyjnej „Powstrzy-
maj pijanego kierowcę”. 
Spotkanie zostało podzie-
lone na dwa bloki: w pierw-
szej części uczniowie mieli 
okazję porozmawiać z asp. 
Karoliną Gurbą o zachowaniu 

bezpieczeństwa w drodze do 
i ze szkoły, o bezpiecznym 
przechodzeniu przez ulicę, 
prawidłowym zachowaniu 
się na przejściach dla pie-
szych oraz bezpiecznym po-
dróżowaniu autem.  
Dzieci dowiedziały się także, 
jakie niebezpieczeństwa mogą 
czyhać na nich podczas zabaw 
i w kontaktach z obcymi oraz 
dlaczego warto stosować ele-
menty odblaskowe. Odpowia-
dając na zadawane pytania, 
najmłodsi wykazali się wiedzą 
z zakresu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym.  
Drugie spotkanie, prze-
prowadzone było w formie 
warsztatowej z wykorzy-
staniem alkogogli- specjal-
nych okularów imitujących 
zaburzenia widzenia oso-
by będącej pod  wpływem 
środków psychoaktywnych. 

Tematem pogadanki były za-
łożenia kampanii „Powstrzy-
maj pijanego kierowcę” w 
kontekście odpowiedzialnego 
świadka –pasażera. Uczniowe 
wykorzystując alkogogle mo-
gli sprawdzić naocznie, wyko-
nując proste czynności typu: 
czytanie, pokonanie przeszko-
dy w postaci przejścia miedzy 

pachołkami, że kierowca pod 
wpływem alkoholu nie jest 
w stanie prawidłowo reago-
wać. Na zakończenie wszyscy 
złożyli deklaracje odpowie-
dzialnego świadka pasażera. 
 
zdjęcia: Dominika Wiatr  Szkoła Podstawowa 
w Ropicy Polskiej

No Promil - No Problem w Szkole Podstawowej w Ropicy Polskiej

Spotkanie z Ekodoradcą w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia
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Te piękne dni święta wszyst-
kich Pań trwały w Gorlicach od 
4 do 9 marca. Wiosnę widać 
było wszędzie. Tulipany i goź-
dziki trafiały z rąk burmistrza 
Rafała Kukli, wspomaganego 
przez swojego zastępcę Łu-
kasza Bałajewicza, do Gorli-
czanek na ulicach miasta, w 
Ratuszu, w hotelu Margot, w 
Domu Katechetycznym, Klu-
bie Jubilat, Klubie Seniora, w 
Domu Polsko- Słowackim...
Były życzenia i kwiaty dla naj-
starszej gorliczanki, dla stu-
dentek Uniwersytetu Złotego 
Wieku, Miłośniczek Ziemi Gor-
lickiej, kobiet Gorlickiego Sto-
warzyszenia Seniorów, Rady 
Seniorów, Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, gorlickich Zarządów 

Osiedli, Pań z firmy SIGMA, 
członkiń Krajowej Partii Eme-
rytów i Rencistów... Były pro-
gramy artystyczno - muzyczne, 
smaczne poczęstunki, a nawet 
spektakl teatralny ,,Śpiąca kró-
lewna” dla słuchaczek UZW, 
w wykonaniu Grupy Teatral-
nej,, „Aktywny Senior” , przy 
Stowarzyszeniu Kulturalno 
- Oświatowym wsi Dominiko-
wice, wyreżyserowany przez 
Teresę Klimek. Nastrój tych 
dni był rzeczywiście wiosen-
ny, radosny, pełen uśmiechu 
i dobrych życzeń - zdrowia, 
realizacji kolejnych marzeń i 
planów oraz wszelkiej pomyśl-
ności! Międzynarodowy Dzień 
Kobiet w Gorlicach - to były 
naprawdę piękne dni.

Zakon Rycerski promuje Gorlice

W odpowiedzi na zaprosze-
nie Burmistrza Rafała Kukli, w 
tak zwany weekend majowy, 
Gorlice odwiedziły delegacje 
z miast partnerskich - Bar-
dejowa, Papy oraz Kałusza. 
Wizyty miały związek z ob-
chodami rocznicy Operacji 
Gorlickiej oraz tegorocznymi 
imieninami naszego miasta – 
Dniami Gorlic 2019.  
Goście ze Słowacji, Ukra-
iny oraz Węgier uczestniczyli 
m.in. w majowych uroczysto-
ściach z okazji Święta Pracy 
oraz Konstytucji 3 Maja, ob-
chodach 104. rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami na Cmentarzu 
Nr 91, rekonstrukcji Bitwy 
pod Gorlicami. Skorzystali 
także z atrakcji i koncertów w 
ramach Dni Miasta.  
2 maja w Międzynarodowym 
Półmaratonie Bitwa pod Gor-
licami udział wziął Burmistrz 
Papy Áldozó Tamás, który wraz 
z blisko z dwustoma zawodni-
kami przebiegł trasę z Gorlic 
do Łużnej. Pozostałe osoby z 
delegacji węgierskiej wspierały 
biegaczy dopingiem.  
Na gościach z ukraińskiego Ka-
łusza, na czele z Zastępcą Bur-
mistrza Natalią Tabachuk, duże 
wrażenie zrobiła Rekonstrukcja 
Bitwy pod Gorlicami oraz II 
Klasyczna Gorlicka Majówka – 
czyli zlot samochodów zabyt-
kowych. Chętnie wzięli także 

udział w koncertach i zwiedzi-
li nasze miasto oraz okolicę. 
Wspólne świętowania ważnych 
dla miasta dat, jest wspaniałą 
formą zacieśniania współpra-
cy pomiędzy Gorlicami, a ich 
partnerami. Każde spotkanie 
jest doskonałym polem do 
wymiany doświadczeń, szuka-
nia wspólnych mianowników 
i możliwości nawiązywania 
współpracy na nowych płasz-
czyznach. Niezmiernie cieszę 
się, że przedstawiciele miast 
partnerskich oraz goście z za-
granicy przyjęli moje zapro-
szenie i zechcieli celebrować 
z nami ten ważny dla miasta 
czas. Dni spędzone w Gorli-
cach były niezwykle owocne w 
kontekście dalszej współpra-
cy, dlatego mam nadzieję, że 
nadarzy się jeszcze wiele okazji 
do kolejnych spotkań – mówi 
burmistrz Rafał Kukla.  
W obchodach związanych z 
upamiętnieniem 104. Roczni-
cy Bitwy pod Gorlicami udział 
wzięli także Konsul Generalna 
Węgier w Krakowie Adrien-
ne Kormendy, Konsul Repu-
bliki Słowackiej w Krakowie 
Slavomír Nagy, Wicekonsul 
Ukrainy w Karkowie Vasyl My-
khailiuk oraz w imieniu Hono-
rowego Konsula Generalnego 
Austrii Andrzeja Tombińskiego, 
Pani Maria Włosik.

Delegacje z miast partnerskich odwiedziły Gorlice

W weekend, 20-21 kwietnia br., 
5-osobowa reprezentacja Za-
konu Rycerskiego Ziemi Biec-
kiej, już po raz trzeci wzięła 
udział w turnieju rycerskim zor-
ganizowanym w Twierdzy Kale-
megdan w Belgradzie w Serbii. 
W trakcie wydarzenia, rycerze 
promowali także miasto Gor-
lice charakterystyczną flagą. 
Na miejscu Rycerze prezen-

towali się ze średniowieczną 
mennicą, grami i zabawami, 
stanowiskami łuczniczymi 
oraz uczestnicząc w konkuren-
cjach turniejowych.  
W konkurencji miecza długiego 
- Marcin Starzec zajął ostatnie, 
ale ciężko wywalczone, miej-
sce na podium. Serdecznie 
gratulujemy!
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1 czerwca obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Dziecka, 
który jest radosnym powodem 
do świętowania w gronie ro-
dziny i rówieśników!  
Z tej okazji, o najmłodszych 
gorliczanach nie zapomnieli 
także: Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla oraz jego za-
stępca Łukasz Bałajewicz, któ-

Słodkie upominki z okazji Dnia Dziecka!
rzy 31 maja br., w przeddzień 
Święta milusińskich, odwiedzili 
wszystkie gorlickie przedszkola 
z serdecznymi życzeniami oraz 
słodkimi upominkami. W wielu 
przedszkolach zorganizowane 
zostały także liczne atrakcje 
i wesołe zabawy, specjalnie 
przygotowane przez kadrę na-
uczycielską.

fo
t. 

Ma
rc

in
 G

ug
ul

sk
i



K U R I E R  G O R L I C K Il i p i e c  2 0 1 8

NR 5 (305) 2019 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 9

Właśnie rozpoczęła się kam-
pania crowdfundingowa, któ-
rą prowadzimy przez portal 
wspieram.to. Na wszystkich, 
którzy wesprą nasz projekt 
czekają atrakcyjne nagrody. 
Zrealizuj z nami pierwszy, mały 
jubileusz Festiwalu im. Zyg-
munta Haupta. Bezpośredni 
link do kampanii: www.wspie-
ram.to/5festiwalhaupta.  
DLACZEGO TO ROBIMY?  
W trudnym czasie szukamy 
nowych rozwiązań. Pomimo 
decyzji Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego o 
nieprzyznaniu dotacji na tego-
roczny Festiwal nadal planuje-
my jego realizację. Pomóż nam 
zorganizować 5. Festiwal im. 
Zygmunta Haupta w Gorlicach 
— święto literatury, które w 
kameralnej atmosferze i na tle 
pięknego krajobrazu Beskidu 
Niskiego otwiera przestrzeń do 
spotkania z ważnymi autorami, 
pisarkami, poetami, intelektu-
alistkami i krytykami.  
JAKI MAMY CEL?  
W tej chwili, m.in. dzięki do-
finansowaniu Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach, mamy 
zabezpieczone ok. 50% kwo-
ty potrzebnej do zrealizowa-
nia Festiwalu w minimalnym 
wymiarze. Wspierając nasz 
projekt, umożliwisz realiza-
cję 4-dniowego festiwalu lite-
rackiego. A co, jeśli zbierze-
my więcej? Pierwsza edycja 
gorlickiego święta literatury 
(2015) — dzięki wysokiej do-
tacji otrzymanej od MKiDN — 
trwała aż dziesięć dni. Każda 
dodatkowa kwota pozwoli 
nam więc rozszerzyć zakres 
programowy i merytoryczny 

Festiwalu o kolejne dni — po 
prostu go wydłużymy.  
CZYM JEST KAMPANIA CRO-
WDFUNDINGOWA?  
Kampania crowdfundingowa, 
czyli finansowanie społeczno-
ściowe, jest metodą pozyski-
wania funduszy na realizację 
projektów dzięki wsparciu jego 
odbiorców, widzów i przyjaciół. 
Każda osoba wspomagająca 
nasz projekt może liczyć na na-
szą wdzięczność oraz nagrody. 
Ich szczegółowa lista oraz do-
kładny opis projektu są dostęp-
ne pod linkiem www.wspie-
ram.to/5festiwalhaupta.  
JAKIE ZAPLANOWA-
LIŚMY NAGRODY?  
Niezależnie od tego, jaką kwo-
tą zdecydujesz się wesprzeć 
Festiwal, możesz wybrać coś 
najlepszego dla siebie z długiej 
listy naszych nagród. Powsta-
ła ona w dużej mierze dzięki 
wsparciu przyjaciół Festiwalu, 
którzy zdecydowali się przeka-
zać na rzecz tego projektu swój 
czas lub efekty swojej pracy. 
Gorąco dziękujemy wszystkim, 
którzy nam pomogli.  
Nagrody dzie-
lą się na kategorie:  
● NAGRODY FESTIWALOWE, 
NIELIMITOWANE — to m.in. 
gadżety festiwalowe (pocz-
tówka, plakat, torba i notes). 
Tu znajdziesz także ciekawy 
„Pakiet podróżnika” zawiera-
jący subiektywne rekomen-
dacje lokalnych atrakcji. Tego 
z pewnością nie znajdziesz w 
przewodnikach turystycznych! 
● NAGRODY IDEALNE DLA 
CZYTELNIKÓW, LIMITOWANE 
— te nagrody realizujemy dzię-
ki Wydawnictwu Czarne, które 
przekazało nam swoje gadże-
ty upominkowe oraz zestawy 

książkowe. Dla zaczytanych! 
● NAGRODY ZWIĄZANE 
Z GORLICAMI, LIMITO-
WANE — tutaj znajdziesz 
spacer historycznymi uli-
cami Gorlic, kosz lokalnych 
specjałów oraz łemkow-
ską biżuterię. Dla konese-
rów i miłośników tradycji! 
● NAGRODY OD PRZYJA-
CIÓŁ FESTIWALU, LIMITO-
WANE — długa lista prac 
artystycznych podarowa-
nych przez Magdę Skrzecz-
kowską, Krzysztofa Środę, 
Nataszę Goerke, Andrzeja 
Stasiuka, Ziemowita Szczer-
ka i Alinę Zachariasz-Kucia-
kowską: ilustracje, rysunki, 
grafiki, fotografie. Jeżeli 
chciałbyś otrzymać fotogra-
fię, która znalazła się na 
okładce książki Podróże do 
Armenii i innych krajów, je-
den jedyny egzemplarz ry-
sunku o tajemniczym tytule 
Andrzej w Hiluxie albo zo-
baczyć, co Andrzej Stasiuk 
widział podczas podróży 
do Mongolii, koniecznie za-
poznaj się ze szczegółami! 
● NAGRODY SPECJALNE, 
LIMITOWANE — tutaj znaj-
dują się pakiety, takie jak: 
„Ważny Widz Festiwalu”, 
„Super Widz Festiwalu”, 
„Mecenas Festiwalu”. Za-

rezerwujemy dla Ciebie miej-
sce na widowni albo miejsce 
w hotelu, możemy też zare-
klamować Twoją firmę. W tej 
kategorii znajdziesz również 
kolekcjonerski portret Zyg-
munta Haupta, możliwość 
udziału w warsztatach repor-
terskich podczas Festiwalu, 
spaceru z Moniką Sznajderman 
albo przejażdżki z Andrzejem 
Stasiukiem po opustoszałych 
dolinach Beskidu Niskiego. 
TERMIN REALIZACJI  
Nasza kampania rozpoczę-
ła się 22 maja i potrwa do 5 
lipca. W tym czasie musimy 
zebrać pieniądze na realizację 
Festiwalu. Dlatego będziemy 
również wdzięczni za udo-
stępnianie naszych komuni-
katów oraz zachęcanie innych 
do wspierania Festiwalu. Za 
wszelkie zaangażowanie już 
teraz serdecznie dziękujemy! 
5. Festiwal im. Zygmun-
ta Haupta odbędzie się w 
dniach 26–29 września 2019 
roku. Zachęcamy do śle-
dzenia naszej strony inter-
netowej oraz profilu na FA-
CEBOOKU i INSTAGRAMIE. 
WSPIERAM TO: www.wspie-
ram.to/5festiwalhaupta  
 
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Gorli-
cach

5. Festiwal im. Zygmunta Haupta - wspieram to!

11 kwietnia wystartowała naj-
większa akcja edukacji eko-
logicznej LISTY DLA ZIEMI, 
w której uczestniczyło ponad 
130 tysięcy osób, w tym także 
uczniowie gorlickich Miejskich 
Zespołów Szkół.
Dzieci listy piszą i zmieniają 
świat.
Listy dla Ziemi to edukacyjna 
akcja proekologiczna zainicjo-

wana przez Fundację Ekolo-
giczną ARKA w 2013 roku. W 
sześciu edycjach akcji, które 
odbyły się do tej pory, wzięło 
udział ponad 1 000 gmin, po-
nad 10 000 gimnazjów, szkół 
podstawowych i przedszkoli 
oraz ponad milion uczestni-
ków!

Listy dla Ziemi 2019
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VII SESJA RADY MIASTA GORLICE

30 maja br., w sali sesyjnej im. 
W. Biechońskiego w Urzędzie 
Miejskim, odbyła się VIIIsesja 
Rady Miasta. Po odczytaniu 
porządku obrad, radni zapo-
znali się z informacją o spo-
rządzeniu protokołu z obrad 
VII sesji Rady Miasta, infor-
macją z działalności Burmi-
strza za okres międzysesyjny 
od 16 kwietnia do 15 maja 
2019 roku oraz rozpatrzy-
li i przyjęli siedem projektów 
uchwał. Pierwsza dotyczyła 
wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze przetargu nierucho-
mości położonej w Gorlicach 
przy ul. Strażackiej 11 (mu-
rowany budynek mieszkalny 
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wraz z murowanym budyn-
kiem gospodarczym). Drugą 
uchwałą wyrażono zgodę na 
sprzedaż w drodze przetargu 
prawa użytkowania wieczyste-
go nieruchomości gruntowej 
położonej w Gorlicach przy 
ul.Wyszyńskiego. Trzecia pod-
jęta uchwała w sprawie udzie-
lenia z budżetu Miasta Gorlice 
dotacji z przeznaczeniem na 
prace restauratorskie przy za-
bytku wpisanym do rejestru 
zabytków- pozwala przekazać 
dotację na rzecz Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. Narodzenia 
NMP w Gorlicach, w wysokości 
13 000 zł, na wykonanie prac 
restauratorskich obejmują-

16 kwietnia 2019 roku
•Świąteczne spotkanie z dzieć-
mi z Niepublicznego Przedszko-
la Sióstr Służebniczek w Gorli-
cach (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Tadeuszem 
Nowakiem w sprawie działalno-
ści Gorlickiej Rady Seniorów (R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panem Bolesła-
wem Bobolą, Prezesem Związ-
ku  Emerytów i Rencistów w 
Gorlicach, w sprawie bieżącej 
działalności Związku (R. Kukla).
•Spotkanie przedświąteczne 
,,Pisanki, pisanki-jajka malowa-
ne i ozdabiane”, na zaproszenie 
Placówki Wsparcia Dziennego 
TPD w Gorlicach (R. Kukla).
17 kwietnia 2019 roku
•Spotkanie w sprawie organiza-
cji ,,Dni Gorlic” (Ł. Bałajewicz).
18 kwietnia 2019 roku.
•Śniadanie Wielkanocne w  Śro-
dowiskowym Domu Samopo-
mocy w Bieczu, filia w Gorlicach 
(R. Kukla).
•Wizyta Pani Bożeny Forstnaric 
Boroje Ambasador Słowenii, w 

związku z planowaną uroczysto-
ścią złożenia wieńca przy tablicy 
pamiątkowej ku czci żołnierzy 
słoweńskich na Cmentarzu Wo-
jennym Nr 91 w Gorlicach, za-
planowanej na 23 maja br. (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Spotkania świąteczne z przed-
stawicielami Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego w Urzędzie 
Marszałkowskim oraz Urzędzie 
Wojewódzkim (Kraków, R. Ku-
kla).
20 kwietnia 2019 roku
•Śniadanie Wielkanocne na 
zaproszenie Gorlickiego Klubu 
Abstynenta ,,EGIDA’’ (Ł. Bała-
jewicz).
•Uroczyste Śniadanie Wielka-
nocne dla osób samotnych i 
potrzebujących w ,,Kuchni dla 
ubogich” CARITAS w Gorlicach 
(R. Kukla).
23 kwietnia 2019 roku
•Narada inwestycyjna z projek-
tantem branży drogowej inwe-
stycji miejskich, Panem Marci-
nem Chumikowskim (R. Kukla).
24 kwietnia 2019 roku
•Spotkanie z przedstawicielami 

Polskiej Grupy Energetycznej 
w Krakowie, dot. energetyki 
cieplnej dla miast (Kraków, R. 
Kukla).
•Odebranie promesy na reali-
zację projektów dotyczących 
tworzenia i/lub działalności pla-
cówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży ( Kraków, R. 
Kukla).
26 kwietnia 2019 roku
•Rada Programowa ,,Kuriera 
Gorlickiego” (Ł. Bałajewicz).
•Gala KSW z udziałem repre-
zentanta Gorlic (Nowy Sącz, R. 
Kukla).
27 kwietnia 2019 roku
•Uroczystość otwarcia XXIV 
Międzynarodowych Mistrzostw 
Gorlic w szachach, na zaprosze-
nie zarządu Gorlickiego Klubu 
Szachowego ,,KORNUTY’’, które 
odbyły się w MZS Nr 5 w Gorli-
cach (R. Kukla).
•Otwarcie V Gorlickiego Festi-
walu Muzyki Folkowej „4 Strony 
Karpat” w Gorlicach (R. Kukla).
30 kwietnia 2019 roku
•Wizyta Pana Zbigniewa Starca 
,Wicewojewody Małopolskiego 

dot. m. n. problemów komu-
nikacyjnych i oświatowych (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
1 maja 2019 roku
•Uroczystości związane z ob-
chodami Międzynarodowego 
Święta Pracy (R. Kukla, Ł. Ba-
łajewicz).
2 maja 2019 roku
•Start z gorlickiego Rynku II 
Międzynarodowego Półmarato-
nu ,,Bitwy pod Gorlicami”, zor-
ganizowanego przez Akademic-
kie Koło Polskiego Czerwonego 
Krzyża i Klub Honorowych Daw-
ców Krwi przy Akademii Górni-
czo – Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie oraz Od-
dział Rejonowy PCK w Gorlicach 
(Ł. Bałajewicz).
•Prezentacje walorów tury-
stycznych regionu dla przyby-
łych na ,,Dni Gorlic” delegacji 
Miast Partnerskich oraz zapro-
szonych gości (R. Kukla).
3 maja 2019 roku
•Uroczyste Obchody 228. rocz-
nicy Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, na zaproszenie Rady i 
Zarządu Powiatu Gorlickiego (Ł. 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 kwietnia 2019 roku do 15 maja 2019 roku

cych nagrobek Michała i Zofii 
Wygrzywalskich, grobowiec 
Teofilów Wygrzywalskich, usy-
tuowanych w obrębie cmenta-
rza parafialnego w Gorlicach, 
który jest wpisany do rejestru 
zabytków. Natomiast czwarta 
przyjęta uchwała w sprawie 
przystąpienia do realizacji pro-
jektu pn.,, Edukacja w szko-
łach prowadzących kształce-
nie ogólne na terenie Gmin 
Ziemi Gorlickiej „ - wyraziła 
zgodę na wspólną realizację 
tego zadania, którego liderem 
jest Związek Gmin Ziemi Gor-
lickiej. Maksymalny, dopusz-
czalny poziom dofinansowa-
nia projektu wynosi 95 proc. 
wydatków kwalifikowanych. 
Ogółem pula środków prze-
znaczona na dofinansowa-
nie projektów wynosi 30 027 
873 zł. Związek Gmin Ziemi 
Gorlickiej, którego członkiem 
jest Miasto Gorlice, wystąpił 
z propozycją opracowania i 
wspólnego złożenia wniosku 
aplikacyjnego do tego naboru. 
Deklarację udziału w projekcie 
złożyło 8 gmin (Bobowa, Mia-
sto Gorlice, Gmina Gorlice, Łu-
żna, Moszczenica, Ropa, Uście 
Gorlickie, Korzenna). Projekt 

dotyczył będzie 42 szkół (w 
Gorlicach 5). Planowany ter-
min rozstrzygnięcia konkursu 
przez Instytut Pośredniczący 
to listopad 2019 roku. Pią-
ta uchwała dotyczyła sprawy 
przyjęcia zasobów pomocy 
społecznej Miasta Gorlice za 
2018 r. Zgodnie z ustawą o po-
mocy społecznej, gmina, po-
wiat i samorząd województwa 
przygotowują ocenę zasobów 
pomocy społecznej w opar-
ciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej. 
Ocena wraz z rekomendacją 
jest podstawą do planowania 
budżetu na rok następny. Za-
soby pomocy społecznej Mia-
sta Gorlice obejmują w szcze-
gólności infrastrukturę, kadry, 
organizacje pozarządowe oraz 
nakłady finansowe na zadania 
pomocy społecznej w latach 
2017, 2018 oraz prognozę na 
2019 rok. Dwoma ostatnimi 
uchwałami Rada Miasta doko-
nała zmiany Budżetu Miasta 
Gorlice oraz Uchwały Budże-
towej Miasta Gorlice na 2019 
rok, a także zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Mia-
sta Gorlice.
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Bałajewicz).
•Pożegnanie gości z Ukrainy- 
miasta partnerskiego Kałusz (R. 
Kukla).
4 maja 2019 rok
•Otwarcie Międzynarodowych 
Zawodów w Crossmintonie 
(OSiR, Ł. Bałajewicz).
•Uroczystości związane z ob-
chodami 104-tej rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami- modlitwa eku-
meniczna na cmentarzu Wojen-
nym Nr 91 w Gorlicach, musztra 
paradna, Rekonstrukcja Bitwy 
pod Gorlicami w Sękowej (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Obchody Jubileuszowe XX- le-
cia działalności Koła Miejskiego 
Oddziału Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznaw-
czego w Gorlicach (D. Jane-
czek).
•Wręczenie nagród na zakoń-
czenie Międzynarodowych Za-
wodów w Crossmintonie (OSiR, 
Ł. Bałajewicz).
•Uroczyste, oficjalne otwarcie 
,,Dni Gorlic” na gorlickim Rynku 
(R. Kukla).
5 maja 2019 roku
•Wręczenie nagród na zakoń-
czenie Klasycznej Majówki – 
zlotu zabytkowych pojazdów, 
zorganizowanej w ramach ob-
chodów ,,Dni Gorlic”(Ł. Bałaje-
wicz).
•Udział w koncercie Zespołu 
Sons of Lion, podczas obcho-
dów Święta Miasta Gorlice, po-
łączony z promocją teledysku 
Miasto Światła (R. Kukla).

•Wręczenie nagród laureatom 
4-tego Przeglądu Twórczości 
Gorlickiej Młodzieży (R. Kukla).
6 maja 2019 roku.
•Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Sp. z o. o. w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z Panem Pawłem 
Ciećko, Głównym Inspektorem 
Ochrony Środowiska w Krako-
wie, w sprawach dotyczących 
ochrony środowiska na terenie 
Gorlic (Kraków, R. Kukla).
•Spotkanie informacyjne doty-
czące zasad naboru wniosków 
do programu ,,Rozwój Lokal-
ny’’ finansowany ze środków 
Mechanizmu Finansowego Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodar-
czego 2014-2021 i Norweskie-
go Mechanizmu Finansowego 
2014-2021 (Kraków, R Kukla).
7 maja 2019 roku
•Otwarcie obchodów Dnia Nie-
pełnosprawności, które odbyły 
się w GCK w Gorlicach (R. Ku-
kla).
8 maja 2019 roku
•Obchody upamiętniające za-
kończenie II Wojny Światowej- 
złożenie wiązanek kwiatów i za-
palenie znicza pod Pomnikiem 
Bohaterów Ziemi Gorlickiej (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
9 maja 2019 roku
•Wręczenie nagród z okazji 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w 
MBP w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Konradem 
Barczykiem, zastępcą Nadle-
śniczego Nadleśnictwa Gorlice, 

w sprawie korzystania przez 
samochody ponadnormatywne 
z dróg miejskich przy ulicy Gra-
nicznej i Blich w Gorlicach (R. 
Kukla).
10 maja 2019 roku
•Konkurs historyczny ,,Konsty-
tucja 3 Maja-Czasy Stanisła-
wowskie” zorganizowany przez 
poseł na sejm RP Panią Barbarę 
Bartuś dla uczniów szkół pod-
stawowych oraz III klas gimna-
zjalnych z woj. małopolskiego w 
roku szkolnym 2018/2019 (MZS 
Nr 4, Ł. Bałajewicz).
11 maja 2019 roku
•Start Maratonu Beskid Niski 
z gorlickiego Rynku, na trasie 
Gorlice-Wysowa Zdrój (Ł. Bała-
jewicz).
•Zakończenie XXVII Międzyna-
rodowego Rajdu Turystycznego 
w ramach obchodów Dni Gorlic 
pt. ,,Szlakiem Walk Operacji bi-
twy Gorlickiej 1915”oraz XXVI 
Gorlicko-Bardejowskie spotka-
nie górskie miast partnerskich 
Gorlice - Bardejów z Klubem 
Słowackich Turystów (Kryg, Ł. 
Bałajewicz).
•Walne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze na zaproszenie 
Zarządu ROD Karpaty w Gorli-
cach (R. Kukla).
13 maja 2019 roku
•Spotkanie z Panem Janem Tur-
kiem wykładowcą na Podkar-
packiej Szkole Wyższej w Jaśle 
w sprawie współpracy z uczel-
nią (R. Kukla).
•Spotkanie w sprawie bie-

gowych tras narciarskich z 
udziałem przedstawicieli Sto-
warzyszenia Wsi Krzywa, Nadle-
śnictwa Gorlice, Urzędu Gminy 
Sękowa zorganizowane przez 
Starostwo Powiatowe w  Gorli-
cach ( Ł. Bałajewicz).
•Narada w sprawie organiza-
cji uroczystości przy pomniku 
upamiętniającym Słoweńców 
poległych na ziemi gorlickiej, 
usytuowanym na cmentarzu 
wojennym Nr 91 w Gorlicach, 
zaplanowanej na 23 maja b.r. w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
14 maja 2019 roku
•Posiedzenie Gorlickiej Rady 
Seniorów (Ł. Bałajewicz).
•Uroczyste spotkanie w związ-
ku z zakończeniem służby w 
Komendzie Powiatowej Policji 
w Gorlicach na zaproszenie ko-
mendant Pani Doroty Tokarz (R. 
Kukla).
15 maja 2019 roku
•Narada w sprawie organizacji 
Marszu Żonkilowego, który od-
będzie się 2 czerwca b.r. w Gor-
licach  (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z Panem Janem 
Przybylskim Wójtem Gminy 
Gorlice oraz Panią Magdaleną 
Czech Zastępcą Wójta Gminy 
Gorlice w tematach dotyczą-
cych ogólnej współpracy Miasta 
i Gminy Gorlice (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Kamilem 
Haluchem współorganizatorem 
pikniku charytatywnego zapla-
nowanego na 1 czerwca 2019 
roku (R. Kukla). 

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

Joanna Bu-
bak interpe-
lowała w spra-
wie podania 
m o ż l i w o ś c i 
technicznych 
skomunikowa-

nia otoczenia budynku przy 
ul. Sikorskiego 1 z drogą pu-
bliczną. 
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na sesji rady Miasta w 
dniu 25 kwietnia 2019 roku w 
sprawie podania możliwości 
technicznych skomunikowa-
nia otoczenia budynku przy 
ul. Sikorskiego 1 z drogą pu-
bliczną informuję, że wszyst-
kie budynki wielorodzinne 
przy ul. Sikorskiego o nume-
rach 1, 3, 5 i 7 nie posiadają 
zjazdów z drogi publicznej. 
Wymienione budynki są od-
dalone od publicznych dróg 
powiatowych o maksymalnie 
10 m, stąd służby ratownicze 
mają wystarczający dostęp 
do posesji 

w przypadku konieczności 
prowadzenia akcji ratowni-
czej. Wszystkie wymienione 
budynki są połączone z dro-
gami publicznymi ciągami 
pieszymi. Z uwagi na trudne 
warunki terenowe i różnice 
wysokości pomiędzy niweletą 
dróg, a poziomem, na którym 
posadowione są budynki (w 
przypadku budynku nr 1 to 
około 1,7 m) nie ma możliwo-
ści wykonania normatywnych 
zjazdów zgodnie z wymoga-
mi wyszczególnionymi w § 
79 rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie z dnia 2 
marca 1999 roku.
Interpelowała też w sprawie 
nasadzenia krzewów przy 
bloku na ul. Wyszyńskiego 33 
oraz przy blokach na ul. Si-
korskiego 
W odpowiedzi na Pani inter-

pelację z dnia 12 kwietnia 
2019 roku, dotyczącą nasa-
dzenia krzewów przy bloku 
na ul. Wyszyńskiego 33 w 
Gorlicach od strony drogi 
oraz przy blokach na ul. Si-
korskiego 
w Gorlicach od strony ob-
wodnicy północnej uprzejmie 
informuję, iż w sprawie nasa-
dzeń przy blokach na ul. Si-
korskiego w Gorlicach zwró-
cono się w roku ubiegłym 
do zarządcy przedmiotowej 
drogi, tj. do Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Gor-
licach. Powyższe wystąpie-
nie wynikało z faktu, iż pas 
terenu wzdłuż jezdni należy 
do zarządcy drogi powiato-
wej. Odpowiedź zarządcy w 
tej sprawie otrzymała Pani do 
wiadomości  - pismo Zarządu 
Powiatu w Gorlicach z dnia 
24.05.2018 znak: PZD.5540.
Uz.19.2018. 
W przypadku terenu przy 
bloku na ul. Wyszyńskiego 

33 w Gorlicach, który należy 
do wspólnoty mieszkaniowej, 
nasadzenia mogą zostać wy-
konane przez zarządzającego 
tym terenem, tj. GTBS Sp. z 
o.o., któremu zostaje przeka-
zany Pani wniosek. Ponadto 
uprzejmie informuję, iż te-
ren Osiedla Górnego został 
uwzględniony we wniosku 
konkursowym o środki unij-
ne na rozwój terenów ziele-
ni w miastach. Wniosek ten 
przewiduje nowe nasadzenia 
również na terenach położo-
nych w obrębie Osiedla Gór-
nego. Nasz wniosek został 
pozytywnie oceniony, jednak 
ze względu na wyczerpanie 
środków konkursowych prze-
znaczonych na ten cel znajdu-
jemy się na liście rezerwowej 
i oczekujemy na uruchomie-
nie nowej puli środków.
Ostatnia interpelacja doty-
czyła remontu urządzeń na 
placu zabaw przy Ulicy Wy-
szyńskiego
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W odpowiedzi na interpelację 
z dnia 20 maja 2019 roku w 
sprawie remontu urządzeń 
na placu zabaw przy ul. Wy-
szyńskiego oraz uzupełnieniu 
listew i pomalowaniu ławek 
osiedlowych uprzejmie in-
formuję, że przedstawione 
wnioski zostały przekazane 
do realizacji przez Miejski Za-
kład Usług Komunalnych 
w Gorlicach.

L u c y n a 
Jamro złożyła 
interpelację w 
sprawie budo-
wy chodnika 
do skrzyżowa-
nia ul. Skrzyń-

skich z ul. Zakole do granicy 
Miasta Gorlice/Klęczany. 
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 25 kwietnia 2019 roku 
w sprawie budowy chodnika 
do skrzyżowania ul. Skrzyń-
skich z ul. Zakole do granicy 
Miasta Gorlice/Klęczany 
w ciągu DK nr 28, informu-
ję, że początkiem bieżącego 
roku wystąpiłem z wnioskiem 
do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w 
Krakowie o ujęcie w planie 
zadań na 2019 r. budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej na 
wnioskowanym przez Pa-
nią odcinku. Przedmiotowe 
zadanie zostało zgłoszone 
przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i autostrad 
do tegorocznego planu po-
trzeb inwestycyjnych z za-
kresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Dalsze czynno-
ści zmierzające do realizacji 
przedmiotowego chodnika 
mogą zostać podjęte dopiero 
po zapewnieniu finansowa-
nia i otrzymaniu niezbędnych 
środków pieniężnych na ten 
cel. Niezależnie od powyż-
szego wystąpię do Zarząd-
cy przedmiotowego odcin-
ka drogi o zorganizowanie 
spotkania mającego na celu 
analizę budowy chodnika lub 
ścieżki-pieszo rowerowej. 
Niezwłocznie po ustaleniu 
terminu spotkania zostanie 
Pani poinformowana.

Mariola Mi-
gdar interpe-
lowała w 
sprawie prze-
budowy drogi 
przy budynku 
Słoneczna 6.

W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 25 kwietnia 2019 roku 
w sprawie przebudowy drogi 
przy budynku Słoneczna 6 
informuję, że wizja w terenie 
wskazuje, iż przyczyną nisz-
czenia terenów zielonych są 
nieprawidłowo parkujące sa-
mochody mieszkańców.
W celu zdiagnozowania i roz-
wiązania problemu proponuję 
spotkanie w terenie udziałem 
przedstawicieli Spółdzielni 
Mieszkaniowej i pracowni-
ków merytorycznych Działu 
inwestycji i Utrzymania Dróg. 
Spotkanie odbędzie się w do-
godnym dla stron, uzgodnio-
nym terminie.

Adam Pie-
chowicz in-
terpelował w 
sprawie prze-
budowy chod-
nika przy ul. 
Mieszka I. 

W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Mia-
sta w dniu 25 kwietnia 2019 
roku w sprawie przebudowy 
chodnika przy ul. Mieszka 
informuję, że remont ciągu 
pieszego będzie prowadzony 
odcinkowo w ramach środ-
ków na bieżące utrzymanie 
dróg. Całe zadanie zostanie 
zgłoszone do realizacji w Sta-
rostwie Powiatowym w bieżą-
cym roku, natomiast w 2019 
roku zostanie wyremonto-
wany I odcinek o długości 
około 100m. Przewiduję, że 
kontynuacja remontu będzie 
prowadzona w następnych 
latach.

T o m a s z 
Szczepanik 
interpelował 
w sprawie 
przeniesienia 
pomnika „Te-
reski” z Placu 
Dworzysko na 

płytę Rynku.

W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Mia-
sta w dniu 25 kwietnia 2019 
roku w sprawie przeniesienia 
pomnika „Tereski” z Placu 
Dworzysko na płytę Rynku 
informuję, że końcem 2018 
roku podjąłem działania w tej 
sprawie. Obecnie oczekuję 
na ofertę Projektanta rewi-
talizacji Starówki określającą 
koszty projektu i możliwości 
techniczne przeniesienia po-
mnika na płytę Rynku. Uzy-
skanie powyższych informacji 
stanowi podstawę do podję-
cia dalszych działań w tym 
temacie. Będzie Pan na bie-
żąco informowany o dalszych 
działaniach Urzędu w sprawie 
przeniesienia pomnika na 
płytę Rynku.

L u c y n a 
Jamro oraz 
T o m a s z 
Szczepanik 
złożyli inter-

pelację w spra-
wie zgłoszeń 
mieszkańców  
do t y c z ą c y ch 
dymu wydoby-

wającego się z kominów w 
rejonie osiedla Młodych oraz 
Chopina. 
W odpowiedzi na interpelację 
z dnia 28 marca 2019 roku w 
sprawie zgłoszeń mieszkań-
ców dotyczących dymu wy-
dobywającego się z kominów 
zakładów zlokalizowanych w 
rejonie osiedla Młodych oraz 
Chopina, w załączeniu prze-
kazuję odpowiedź Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska w Krakowie, 
Delegatury w Nowym Sączu 
na pismo GK.604.2.3.2019 z 
dnia 5 kwietnia 2019 r.

Jolanta Do-
bek, Lucyna 
Jamro oraz 
T o m a s z 
Szczepanik 
interpelowali 
w sprawie ob-
jęcia przez 
Urząd Miejski 

w Gorlicach pa-
tronatu nad 
grobem byłego 
b u r m i s t r z a 

Gorlic Wojciecha Biechoń-
skiego
W odpowiedzi na Państwa 
interpelację złożoną na sesji 
Rady Miasta w dniu 25 kwiet-
nia 2019 roku w sprawie 
objęcia przez Urząd Miejski 
w Gorlicach patronatu nad 
grobem byłego burmistrza 
Gorlic- Wojciecha Biechoń-
skiego – uprzejmie informu-
ję, że patronat taki od 2009 
roku w imieniu Miasta Gorli-
ce sprawuje Miejski Zespół 
Szkół Nr 6 w Gorlicach z Pa-
nem Sławomirem Kowalskim 
na czele. 
Z inicjatywy dyrektora szko-
ły Sławomira Kowalskiego 
w latach 2011-2012 bardzo 
zaniedbany i przez wiele 
lat nieodnawiany nagrobek 
Wojciecha Biechońskiego na 
Cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie, został poddany 
generalnemu remontowi. Ze 
względów prawnych i ogólnej 
sytuacji politycznej na Ukra-
inie było to działanie bardzo 
trudne pod względem logi-
stycznym, a wsparcia pod 
względem finansowym udzie-
lił wówczas Pan Jerzy Jemio-
ła, Prezes Banku Spółdziel-
czego w Gorlicach. Bank ten 
jest spadkobiercą Towarzy-
stwa Zaliczkowego w Gorli-
cach, założonego z inicjatywy 
W.Biechońskiego. Dyrektor 
Sławomir Kowalski wraz z 
nauczycielami Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 6, starają 
się corocznie odwiedzić grób 
jakże zasłużonego dla Gorlic 
burmistrza, wykonując przy 
tej okazji niezbędne prace 
porządkowe. Wizerunek Woj-
ciecha Biechońskiego znaj-
duje się także w panteonie 
Bohaterów Ziemi Gorlickiej, 
kultywowanym w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 6 w Gorli-
cach.  
Należy zaznaczyć, że dzięki 
działaniom Pana Dyrektora 
Kowalskiego udało się prze-
konać rodzinę zmarłego do 
przekazania na rzecz Miasta 
Gorlice pamiątek po Wojcie-
chu Biechońskim, które są 
eksponowane w Sali Obrad 
Rady Miasta Gorlice, noszącej 
Jego imię.

SPROSTOWANIE
W numerze kwietniowym in-
formowaliśmy o podpisaniu 
umowy notarialnej, na mocy 
której Miasto Gorlice stało się 
właścicielem gruntu pod ka-
pliczką Chrystusa Frasobliwe-
go przy zbiegu ul. Węgierskiej 
z ul. Kościuszki. Na końcu ar-
tykułu, który został zamiesz-

czony także na stronie Miasta 
pojawiła się błędna informacja 
o remoncie kapliczki przy ul. 
Moniuszki, która była wyni-
kiem pomyłki. Błędna informa-
cja została również powielona 
w miejskim biuletynie infor-
macyjnym „Kurier Gorlicki”, za 
co wszystkich wprowadzonych 
w błąd czytelników serdecznie 

przepraszamy. 
9 maja 2018 roku w ramach 
programu „Kapliczki Małopol-
ski” Miasto Gorlice otrzymało 
dotację w wysokości 6 tys. na 
remont kapliczki św. Jana Ne-
pomucena przy ul. Moniuszki. 
Jednak dwa przetargi ogło-
szone przez Urząd Miejski, nie 
wyłoniły wykonawcy, który po-

dejmie się remontu w zabez-
pieczonym na ten cel budże-
cie. W związku z powyższym 
remont tej kapliczki nie został 
przeprowadzony. Zapewniamy, 
że zdajemy sobie sprawę z 
jego konieczności i czynimy 
starania, by został wykonany 
możliwie jak najszybciej.
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Blisko rok temu informo-
waliśmy, że niestety OSA 
(Otwarta Strefa Aktywno-
ści) nie zawita do Gorlic. Dziś 
spieszymy do Państwa z do-
brą wiadomością. W ramach 
uzyskanego przez miasto 
dofinansowania, powstanie 
siłownia plenerowa przy ul. 
Batorego. Projekt  zostanie 
zrealizowany w roku bieżącym. 
6 czerwca 2018 r.  Minister-
stwo Sportu i Turystyki podało 
do wiadomości wyniki nabo-
ru wniosków na utworzenie 
Otwartych Stref Aktywności, w 
którym to konkursie startowało 
również Miasto Gorlice z dwo-
ma lokalizacjami OSY. Niestety, 
w roku ubiegłym dofinanso-
wanie uzyskały wnioski które 
spełniły założenia programo-
we i posiadały wskaźnik G nie 
wyższy niż 1350. Ze względu 
na wysokość wspomnianego 
wskaźnika (1458,98 zł w roku 
2018) Miasto Gorlice nie uzy-
skało dofinansowania. Jednak 
ostatni Protokół zbiorczy nr 2 
z dnia 21 maja 2019 r. z oce-
ny formalno-merytorycznej 
Zespołu do spraw opiniowa-
nia wniosków o dofinansowa-

nie zadań inwestycyjnych ze 
środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej pokazał, że 
w pozyskiwani u funduszy ze-
wnętrznych – oprócz wielu 
ważnych cech i umiejętności 
liczy się także upór, głęboka 
motywacja i cierpliwość.
W lutym br. Miasto Gorlice po-
nownie złożyło wniosek (nieco 
zaktualizowany w stosunku do 
wersji pierwotnej) na budowę 
OSY przy ul. Batorego – w są-
siedztwie boiska i placu zabaw 
oraz projektowanej ścieżki 
pieszo-rowerowej. Tym razem 
projekt ten uzyskał dofinanso-
wanie we wnioskowanej kwo-
cie 25 tys. zł. Wniosek Gorlic 
nie obejmował budowy drugiej 
OSY przy  boisku z naturalną 
trawą (tzw. Saharze) na te-
renie obiektów sportowych 
OSiR ze względu na priorytet, 
jakim jest przebudowa boiska 
ze sztuczna trawą i Sahary w 
jedno wielofunkcyjne boisko ze 
sztuczną nawierzchnią i zaple-
czem sanitarno-szatniowym, 
na który to projekt również 
złożono wniosek o dofinanso-
wanie w Ministerstwie Sportu i 
Turystyki.

Zgodnie z założeniami Progra-
mu OSA, w ramach placu re-
kreacyjnego w wariancie pod-
stawowym znajdzie się sześć 
urządzeń siłowni plenerowej 
(koła tai chi , prasa nożna + 
wyciskanie siedząc  (zestaw), 
orbitrek + podciąg nóg (ze-
staw), twister ,wyciąg górny, 
wahadło), oraz tzw. strefa 
relaksu: dwa urządzenia do 
gier edukacyjnych (stolik do 
szachów/warcabów), cztery 
ławki montowane do podło-
ża, stojak na rowery, kosze na 
śmieci, tablica z regulaminem. 
Całość uzupełni zagospodaro-
wanie zieleni, to jest nasadze-

nia krzewów iglastych. Otwar-
ta Strefa Aktywności będzie 
miejscem ogólnodostępnymi, 
bezpłatnym, pozbawionym 
barier architektonicznych, a 
jedną z podstawowych cech 
tych miejsc będzie międzypo-
koleniowość – będą mogły z 
nich korzystać osoby w każ-
dym wieku i o zróżnicowanej 
sprawności fizycznej.

Całkowita wartość złożonego 
przez Miasto Gorlice projektu 
wynosi  56 836 zł, a maksy-
malne dofinansowanie to kwo-
ta 25 000 zł.

Jednak w Gorlicach zagości OSA

Nowe lampy z pewnością 
wpłyną na komfort dojazdów 
do posesji i poprawią bezpie-
czeństwo mieszkańców.

Ulicę Reja oświetliło  8 nowych 
słupów z oprawami LED.

Ulica Reja zyskała 
nowe ledowe oświetlenie

Niedawno zakończyły się prace 
remontowe związane z wymia-
ną nawierzchni chodnika przy ul. 
Pułaskiego. Roboty objęły m.in. 
rozbiórkę krawężników, obrze-
ży, korytowanie i ułożenie kostki 
betonowej. Wykonawcą prac był 
Miejski Zakład Usług Komunalnych 
i były one kontynuacją działań roz-
poczętych w latach 2017 i 2018.

Wyremontowany chodnik 
na ul. Pułaskiego

Projekt „Ograniczenie niskiej 
emisji poprzez zastosowanie 
urządzeń grzewczych na pa-
liwa gazowe i biomasę” uzy-
skał dofinansowanie w kwo-
cie ponad 5 milionów złotych. 
Pieniądze trafią do 10 gmin 
członkowskich klastra energii 
„Biała – Ropa”, do którego na-
leżą także Gorlice.
Wszystko dzięki dofinansowa-
niu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020.
Projekt jest realizowany w 
ramach działania 4.4 Reduk-

cja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałanie 4.4.2 
Obniżenie poziomu niskiej emi-
sji – SPR w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020
Łączna wartość dofinansowa-
nia projektu to 5 368 359 zł.
Właśnie dzięki temu projek-
towi wnioskodawcy, którzy 
złożyli wniosek o dotację w li-
stopadzie 2018 roku otrzymają 
dotację na modernizację źró-
deł ogrzewania.
Pamiętajmy, wymiana starego 
kotła na nowoczesne urządze-

nia grzewcze jest niezwykle 
ważna dla naszego środowi-
ska i otoczenia. Przyczynia 
się także w dużym stopniu do  
usprawnienia instalacji grzew-

czej, a więc także do zmniej-
szenia kosztów ogrzewania 
domu.

Kolejne 5 milionów złotych na wymianę urządzeń grzewczych w powiecie gorlickim
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14 maja br. odbyło się V Posie-
dzenie Gorlickiej Rady Senio-
rów. W obradach, które miały 
miejsce w Gorlickim Klubie 
Seniora, w imieniu Burmistrza 
Rafała Kukli udział wziął jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz. 
Obecni byli także Radna Rady 
Miasta, Przewodnicząca Komi-
sji Spraw Społecznych Joanna 
Bubak i Zastępca Kierownika 
Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych Jerzy Knot. 
Podczas obrad omówione 

V Posiedzenie Gorlickiej Rady Seniorów
zostały m.in. informacje ze 
spotkania Sieci Rad Seniorów 
Krakowie, a także organiza-
cja pięcioboju dla seniorów, 
który planowany jest w okre-
sie wakacji na terenach OSiR. 
Wysłuchano również odpowie-
dzi Burmistrza Miasta Gorlice 
na wnioski zgłoszone podczas 
poprzedniego posiedzenia Gor-
lickiej Rady Seniorów, a także 
zgłoszono nowe postulaty 
związane z funkcjonowaniem 
Gorlickiego Klubu Seniora.

„Gorlice 19-19. Wiwat Niepod-
legła!” to tytuł projektu Gor-
lickiego Centrum Kultury, któ-
ry uzyskał dofinansowanie w 
kwocie 79 000 zł z Programu 
„Niepodległa”. Do programu 
złożono aż 2079 wniosków, 
spośród których dofinansowa-
nie otrzymało tylko 140 pro-
jektów, w tym gorlicki projekt. 
Projekt ma na celu zaangażo-
wanie mieszkańców w rado-
sne świętowanie odzyskania 
niepodległości, przywrócenie 
pamięci o lokalnych bohaterach 
i wydarzeniach związanych 
z walką o niepodległość. Re-
konstrukcja obozu ułańskiego, 
spektakl niepodległościowy 
oraz plenerowy pokaz filmów 
międzywojennych to wyda-
rzenia, które przybliżą miesz-
kańcom czasy odradzania się 
państwa polskiego po 123 la-

tach niewoli. Trwałym elemen-
tem projektu będzie mural, 
który ukaże gorlicką drogę do 
niepodległości. Dopełnieniem 
będzie interaktywna lekcja hi-
storii, która przywróci pamięć 
o lokalnych bohaterach i wy-
darzeniach związanych z od-
zyskaniem niepodległości. Na 
zakończenie projektu powstaną 
niepodległościowe kartki pocz-
towe. Najpiękniejsze z pocz-
tówek trafią do mieszkańców, 
którzy będą mogli przesłać 
je swoim bliskim, aby w ten 
sposób wyrazić swoją radość 
z wolnej Polski. Wszystkie te 
działania łączy duma z ojczy-
zny, poczucie wspólnoty, chęć 
wywołania pozytywnych emocji 
i próba symbolicznego prze-
niesienia odbiorców w czasie. 
Projekt zakłada:  
-plenerowy pokaz fil-

Wiwat Niepodległa! 
Gorlicki projekt z dofinansowaniem!
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5 maja obchodzony jest Euro-
pejski Dzień Walki z Dyskry-
minacją Osób Niepełnospraw-
nych. Święto zapoczątkowane 
zostało we Francji, a jego ce-
lem jest manifestowanie to-
lerancji oraz sprzeciw wobec 
dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych w pracy, urzędzie 

i życiu społecznym. W Polsce 
5 maja ustanowiono jedno-
cześnie Dniem Godności Osób 
Niepełnosprawnych Intelektu-
alnie. 7 maja br., w Gorlickim 
Centrum Kultury odbyły się 
uroczystości związane z tym 
wyjątkowym świętem.  
Spotkanie otworzył dyrektor 

Dzień osób niepełnosprawnych w GCK
Gorlickiego Centrum Kultury 
Janusz Zięba, a zgromadzo-
nych gości powitał Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.  
Wśród zaproszonych gości 
obecni byli przedstawiciele in-
stytucji działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami, 
osoby niepełnosprawne, ich 
opiekunowie i rodzice, a także 
Radni Rady Miasta Gorlice.  
Część artystyczna, która była 

kolejnym punktem spotka-
nia, poprowadzona została 
przez grupę teatralną „Radość 
Tworzenia”. Spektakl przy-
gotowany został pod okiem 
Tomasza Tajaka i Haliny Wą-
sowskiej - Schirmer.  
Po spektaklu odbył się sym-
boliczny poczęstunek, podczas 
którego można było porozma-
wiać w miłej atmosferze.

mów międzywojennych,  
- N i e p o d l e g ł o ś c i o -
wą fetę u Długosza,  
- r e k o n s t r u k -
cję obozu ułańskiego,  
-organizację Interak-
tywnej lekcji historii,  
-zorganizowanie konkur-
su plastycznego na pro-
jekt kartki pocztowej o te-

matyce patriotycznej,  
-stworzenie muralu 
„Niepodległe Gorlice”.  
Partnerami projektu są Miejska 
Biblioteka Publiczna w Gorli-
cach, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Gorlicach oraz Miejskie 
Zespoły Szkół w Gorlicach. 
Projekt realizowany będzie od 
maja do listopada 2019 r.
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24 maja br., w Pawilonie Historii 
Miasta Gorlice, odbył się wernisaż 
wystawy fotografii „Gorlice Mia-
sto Światła”. Autorka wystawy 
– Izabela Górz tworzy niezwykłe 
fotografie, wykorzystując tech-
nikę malowania światłem.  
Jej główną inspiracją do stwo-
rzenia wyjątkowej kolekcji był 
slogan reklamowy „Gorlice Mia-
sto Światła”, który stał się myślą 
przewodnią każdej fotografii. 

Zaprezentowane zdjęcia w 
nietuzinkowy sposób ujmują 
najpiękniejsze zakątki Gorlic, 
dzięki którym na nowo mo-
żemy odkryć piękno naszego 
uroczego miasta oraz zanu-
rzyć się w niezwykły świat wi-
dziany obiektywem aparatu. 
Wystawa będzie dostępna dla 
zwiedzających do 28 czerwca 
2019 roku. Serdecznie zapra-
szamy!

Gorlice wierszem pisane

16 maja br., w Miejskim 
Przedszkolu nr 5, można było 
wysłuchać pięknych, przygo-
towanych przez dzieci i ich ro-
dziców, wierszy o naszej małej 
ojczyźnie – Gorlicach.  
Autorzy nagrodzeni zostali 
upominkami, których sponso-
rem było Miasto Gorlice.  
Wszystkie przygotowane 
przez przedszkolaków wier-
sze, zostały zamieszczone 
na wystawie w holu przed-
szkola wraz z kolorowymi al-
bumami o Gorlicach.  
Zainteresowanych wy-
stawą serdecznie zapra-
szamy do odwiedzin.  
 
Źródło: Miejskie Przedszkole nr 5

Wystawa światłem malowana
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11 maja br., punktualnie 
o godz. 10.00, z gorlickie-
go Rynku wystartował Ma-
raton Beskid Niski.  
Ponad 60 zawodników spraw-
dziło swoje siły na królewskim 
dystansie 42 km 195 m. Meta 
biegu znajdowała się w Parku 
Zdrojowym w Wysowej. Trasa 
prowadziła tradycyjnie przez 
przez Magurę Małastowską i 
Dolinę Łopacińskiego.  
Biegaczy na starcie dopingo-
wali między innymi Starosta 
Powiatu Gorlickiego Maria Gu-
bała, Wójt Gminy Uście Gor-
lickie Zbigniew Ludwin oraz 
w imieniu Burmistrza Gorlic 
Rafała Kukli jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz.

Zwycięzcą IV Maratonu Beskid 
Niski został Robert Faron (Za-
lesie), pokonując trasę 42 km 
195 m w czasie 2 godzin 56 
min, wyprzedzając Grzego-
rza Ziejewskiego (Wieliczka) 
i Marcina Kruba (Cieszacin 
Wielki).
Wśród kobiet zwyciężyła 
Anna Kusion (Tarnów), przed 
Moniką Pasiut (Szymbark) i 
Justyną Wróbel (Bochnia). 
Organizatorem imprezy w tym 
roku była Gmina Uście Gorlic-
kie, zaś Partnerami – Miasto 
Gorlice, Starostwo Powiatowe 
w Gorlicach oraz Gmina Sęko-
wa.

Maraton Beskid Niski

21 maja br., na hali sporto-
wej OSiR w Gorlicach, odbył 
się turniej gier i zabaw „Mały 
Mistrz”, w którym swoją spraw-
ność fizyczną sprawdziły gor-
lickie przedszkolaki.  
W uroczystym otwarciu turnie-
ju wziął udział Burmistrz Mia-
sta Gorlice Rafał Kukla.  
Sportowa rywalizacja dla 
najmłodszych objęła sześć 
konkurencji sportowych, 
m.in. bieg na czas, rzuty wo-
reczkiem do obręczy.  
Dla wszystkich dzieci przygo-
towane zostały medale, a na 
zwycięskie drużyny czekały 
puchary i dyplomy.  
Organizatorem turnieju był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Urząd Miejski w Gorlicach.

Mały Mistrz 2019 - turniej gier i zabaw
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