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Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęty!
2 września br. w Miejskim Ze-
spole Szkół nr 1, odbyło się 
miejskie rozpoczęcie roku 
szkolnego.
W uroczystości udział wzięli: 
Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, 
przedstawiciele Rady Miasta, 
dyrektorzy szkół, członkowie 
Rady Rodziców, a także na-
uczyciele i uczniowie.
W szkołach prowadzonych 
przez Miasto Gorlice nowy 
rok szkolny rozpoczęło 2051 
uczniów, a w przedszkolach 
655 przedszkolaków.
Zarówno przed dyrekcją, na-
uczycielami, jak i uczniami, 
czekają kolejne wyzwania i pla-
ny, których realizacji życzymy 
wszystkim rozpoczynającym 
nowy rok szkolny.
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24-25 sierpnia br. gorlic-
ki Park Miejski przeisto-
czył się w krainę rado-
ści i znakomitej zabawy. 
Na wszystkie dzieci czeka-
ło mnóstwo atrakcji. Doro-
śli też nie mogli się nudzić! 
Muzyka, zabawy z animato-
rami, pokazy iluzji i baniek 
mydlanych, dmuchańce czy 
przejażdżki wesołym au-
tobusem, sprawiły, że był 
to wyjątkowy czas spędzo-
ny na parkowej polanie. 
Szczególne podziękowania 
składamy właścicielom firm 
zaangażowanych w organiza-
cję wydarzenia: Myszkoland, 
Akcja Animacja i Zwariowani 
– grupa animacyjna.

Polana Pełna Frajdy – kraina radości i zabawy
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 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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19 sierpnia br. obchodziliśmy 
77. rocznicę likwidacji gorlic-
kiego getta. Z tej okazji pod 
monumentem na Placu Dwo-
rzysko odbyły się uroczysto-
ści upamiętniające tragiczną 
zagładę gorlickich Żydów. 
Apel Pamięci poprowadził, w 
imieniu Dyrektora Sądeckiego 
Sztetlu, Artur Franczak.  
Hołd pamięci pomordowanym 
złożyli, w imieniu Burmistrza 
Miasta Gorlice jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz, Przewod-
niczący Rady Miasta Gorlice 
Robert Ryndak, Wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Roman 
Dziubina oraz Radna Miasta 

Gorlice Maria Ludwin.  
Do 1939 r. połowę społeczno-
ści naszego miasta stanowili 
Żydzi. Wraz z wybuchem II 
wojny światowej część gorlic-
kich Żydów uciekła na wschód, 
na ziemie zajęte przez Zwią-
zek Radziecki. W październiku 
1941 r. Niemcy utworzyli na 
terenie Gorlic getto, składające 
się z dwóch części: rejon Dwo-
rzyska i rejon Garbarni.  
W dniach 17-19 sierpnia 1942 
roku miała miejsce ostateczna 
akcja likwidacji Żydów gorlic-
kich. Poprzedzono ją mordami 
mającymi sterroryzować ży-
dowską społeczność i przygo-

tować do transportu do Obozu 
Zagłady w Bełżcu, gdzie zostali 
brutalnie zamordowani.

77. rocznica likwidacji gorlickiego getta
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80 lat temu, 1 września 1939 roku, 
w ciepły, wrześniowy poranek Po-
laków obudził huk artyleryjskich 
wystrzałów i spadających bomb. 
Atak III Rzeszy na Polskę rozpoczął  
najokrutniejszy okres w dziejach 
ludzkości – mówił 1 września, w 
miejscu pamięci narodowej, Bur-
mistrz Rafał Kukla podczas 80. 
rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej.
Uroczystości związane z upamięt-
nieniem tych tragicznych wyda-
rzeń rozpoczęły się Mszą Św. w 
gorlickiej Bazylice, odprawioną w 
intencji poległych na wszystkich 
frontach II wojny światowej.
Po nabożeństwie, pod budynkiem 

Sklarczykówki gorliczanie -  kom-
batanci, samorządowcy, włodarze 
miasta i powiatu, przedstawiciele 
Bractwa Kurkowego, harcerze, re-
prezentanci Związku Strzeleckiego 
STRZELEC, uczniowie – zgroma-
dzili się by oddać hołd poległym 
i wspomnieć tragiczne wydarzenia 
sprzed 80 lat.
Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, a modlitwę w intencji 
mieszkańców Gorlic, którzy zginęli 
w czasie wojny odmówił ks. Stani-
sław Ruszel. Po uroczystości Bur-
mistrz, wraz ze swoim Zastępcą 
Łukaszem Bałajewiczem, zapalili 
znicze na  cmentarzu wojennym 

z II wojny światowej w Gorlicach, 
przy ul. Wincentego Pola.
Podczas II wojny światowej zgi-
nęło około 60 milionów ludzi. 
Wielu Gorliczan straciło życie w 
swoim rodzinnym mieście, wielu 
zostało wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych.
W czasie wojny, na terenie mia-
sta, zamieszkiwanego wówczas w 
dużej mierze przez społeczność 
żydowską, utworzone zostało get-
to.
W późniejszych latach z getta wy-
wieziono do obozu zagłady i za-
mordowano większość Gorliczan 
pochodzenia żydowskiego.

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
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Ścieżka zdrowia 
padła ofiarą wandali

Trudno nie zgodzić się ze zda-
niem, że gorlicki park to nasza 
perełka – malowniczo położony, 
naturalnie podzielony na stre-
fę parkową i leśną, przez któ-
rą przebiega ścieżka zdrowia. 
Niedawna restauracja parku 
sprawiła, że zyskał on drugą 
młodość – tym trudniej patrzy 
się na zniszczone, popisane 
barierki prowadzące ścieżkami 
przez Górę Parkową.  
To kolejny raz, gdy informujemy 
o dewastacji naszego wspólne-
go mienia. Tym razem niezna-
ni sprawcy zniszczyli barierki 
i poręcze przy ścieżce zdrowia 
– wątpliwej wartości rysun-

ki oraz niewybredne słowa i 
przekleństwa oszpeciły jeszcze 
świeżą infrastrukturę.  
Jeszcze przed restauracją parku 
informowaliśmy o zniszczonych 
tablicach informacyjnych. Ape-
lujemy do wszystkich mieszkań-
ców - reagujmy, gdy widzimy, że 
ktoś niszczy nasze wspólne do-
bro, zgłaszajmy takie sprawy na 
policję lub straż miejską - niech 
wandale nie czują się bezkarni! 
Nie tolerujmy dewastacji – tyl-
ko razem możemy sprawić, że 
Gorlice będą coraz piękniejsze, 
a każdy zakątek parku pozosta-
nie piękny.

fo
t. 

Te
od

or
 W

ło
se

k

Działasz w organizacji pozarzą-
dowej w miejscowości liczącej do 
50 tys. mieszkańców? Potrafisz 
skutecznie pozyskiwać środki z 
różnych źródeł na swoją działal-
ność? Współpracujesz z wieloma 
partnerami w swojej społeczno-
ści? Chcesz wspierać aktywność 
mieszkańców, przyznawać dota-
cje na inicjatywy obywatelskie 
i otrzymać do 15 tys. zł rocznie 
na organizację lokalnych kon-
kursów grantowych?  
Zgłoś swoją organizację do pro-
gramu „Działaj Lokalnie”, w którym 
poszukujemy kandydatów na Afi-
liowane Ośrodki Działaj Lokalnie 
(Afiliowane ODL). Wnioski można 
składać do 30 września 2019 r.  
W ramach Programu wsparcie 
otrzymują społeczności z terenów 

wiejskich i małych miast. Miesz-
kańcy wspólnie realizują projekty 
obywatelskie, które odpowiada-
ją na ich lokalne potrzeby, służą 
pobudzaniu aspiracji rozwojo-
wych i poprawie jakości życia, a 
w rezultacie przyczyniają się do 
budowy kapitału społecznego. 
„Działaj Lokalnie” jest przed-
sięwzięciem ogólnopolskim, w 
którym granty przyznawane są 
na poziomie lokalnym poprzez 
zaangażowanie sieci Ośrodków 
Działaj Lokalnie. Sieć ODL obej-
muje stowarzyszenia oraz fun-
dacje, z miejscowości do 50 tys. 
mieszkańców, działające na ob-
szarze od czterech gmin do kilku 
powiatów, które wyłaniane są w 
otwartym konkursie przez ko-
misję selekcyjną. Obecnie sieć 

Działaj lokalnie
składa się z 71 organizacji, w tym 
10 Afiliowanych ODL i obejmu-
je swoim zasięgiem ponad 600 
gmin. W każdym województwie 
działają co najmniej dwa ODL. 
Nawiązują one współpracę z in-
nymi organizacjami pozarządo-
wymi, a także lokalnymi władzami 
i przedsiębiorcami. Adresatami 
konkursów lokalnych są organi-
zacje pozarządowe i nieformalne 
grupy obywatelskie, w imieniu 
których wnioski mogą składać 
organizacje oraz instytucje pu-
bliczne (szkoły, domy kultury, 
biblioteki), działające w miejsco-
wościach do 20 tys. mieszkańców. 
Zainteresowanie organizacje 
mogą składać wnioski aplikacyj-
ne do 30 września 2019 roku. 
Szczegółowych informacji o 

naborze udziela Paweł Zań, 
koordynator programu „Dzia-
łaj Lokalnie”, tel. 22 622 02 
09 wew. 15 oraz via e-mail 
p.zan@filantropia.org.pl.  
„Działaj Lokalnie” jest pro-
gramem Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności re-
alizowanym przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. 
 

Porozumienia podpisane 31 
sierpnia 1980 roku stały się 
początkiem przemian 1989 
roku. 1 września br., w nie-
dzielę, również gorliczanie 
obchodzili uroczystości zwią-
zane z tymi wydarzeniami.
Członkowie i sympatycy „Soli-
darności”, osoby internowane 
oraz przedstawiciele samo-
rządów wzięli udział w ob-
chodach, które odbyły się na 
cmentarzu komunalnym.

Swoje przemówienie wygło-
sił Kierownikowi Oddziału I 
Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” Krzysztof Koto-
wicz, a ks. Stanisław Ruszel 
odmówił modlitwę za wszyst-
kich solidarnościowych działa-
czy i ofiary komunistycznego 
systemu.
W imieniu władz samorzą-
dowych wiązanki pod tablicą 
upamiętniającą księdza Jerze-
go Popiełuszkę złożyli: Radna 

Województwa Małopolskiego 
Jadwiga Wójtowicz, Starosta 
Gorlicki Maria Gubała, w imie-
niu Burmistrza Miasta Gorlice 
Zastępca Łukasz Bałajewicz, 
Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Ryndak.
Po uroczystości uczestnicy 
udali się na Mszę Św. w in-
tencji poległych na wszystkich 
frontach II wojny światowej.

39. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
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Ścieżka zdrowia 
padła ofiarą wandali
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Prezes Rady Ministrów Mate-
usz Morawiecki, na wniosek 
ministra środowiska Henryka 
Kowalczyka powołał z dniem 
1 sierpnia nowego Głównego 
Geologa Kraju, którym został 
gorliczanin Piotr Dziadzio. Po-
siada on wieloletnie doświad-
czenie w branży geologicznej 
i w poszukiwaniu oraz wy-
dobyciu surowców.  
Nowy Główny Geolog jest 
absolwentem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi uzy-
skując tytuł magistra geologii 
w zakresie stratygraficzno-po-
szukiwawczym. W Państwo-
wym Instytucie Geologicznym 
uzyskał tytuł doktora nauk o  
Ziemi  w  zakresie  geologii. 
Ukończył Studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania firmą w 
Wyższej Szkole Biznesu Natio-
nal-Louis Univerisity w Nowym 
Sączu. Posiada  uprawnienia 
geologiczne kat. I.  
Tak odpowiedzialne stanowisko 
wymaga osoby z dużym do-
świadczeniem. Pan Piotr Dzia-
dzio spełniał wszystkie wyma-
gane kryteria. Jest on autorem 
wielu publikacji naukowych, 

opracowań, projektów i doku-
mentacji geologicznych. Dodat-
kowo posiada stopień Dyrek-
tora Górniczego III. Od 1992 
pracował w wielu instytucjach 
publicznych, gdzie posiadał 
nieposzlakowaną opinię bardzo 
dobrego fachowca - powiedział 
minister Kowalczyk gratulu-
jąc powołania na stanowisko 
Głównego Geologa Kraju.  
Piotr Dziadzio karierę zawo-
dową w geologii rozpoczął w 
1992 roku w PAN-Instytucie 
Nauk Geologicznych. W latach 
1993-2006, pracował w PGNiG 
S.A. w Biurze Geologicznym 
Geonafta w Gorlicach oraz w 
Departamencie Poszukiwania 
Złóż Ośrodku - Regionalnym 
Południe w Jaśle. W latach 
2006-2011 był dyrektorem 
zarządzającym spółką Narzę-
dzia i Urządzenia Wiertnicze 
sp. z.o.o. w Gorlicach. W la-
tach 2012-2013 pracował w 
firmach prywatnych związa-
nych z wydobyciem surowców. 
Następnie od 2013 do chwili 
obecnej pracował w Instytucie 
Nafty i Gazu – Państwowym 
Instytucie Badawczym.  
Jest wieloletnim członkiem Sto-

Gorliczanin głównym geologiem kraju

Trwa pomoc najmłodszym pacjentom gorlickiego szpitala!
Fundacja Beskidzka Zima przy 
wsparciu Gazety Gorlickiej 
oraz Miasta Gorlice, rozpoczę-
ła zbiórkę pieniędzy na po-
prawę warunków korzystania 
z sal na Oddziale Dziecięcym 
Szpitala Specjalistycznego im. 
Henryka Klimontowicza w Gor-
licach, a konkretnie na zakup i 
montaż klimatyzacji.  
W związku z brakiem klimatyzacji 
w dziesięciu z szesnastu szpital-
nych sal Oddziału Dziecięcego 
gorlickiego szpitala, najmłodsi 
pacjenci podczas upalnych dni, 
są zmuszeni do przebywania 
w temperaturze nierzadko się-
gającej nawet 38 st. C! Wyso-
ka temperatura nie tylko nie 
sprzyja szybszemu powrotowi 
do zdrowa, ale także sprawia, 
że mali pacjenci – i tak już ze-
stresowani pobytem w szpitalu i 
procedurami medycznymi – do-
datkowo odczuwają duży dys-
komfort. Brak klimatyzatorów 
w niektórych pomieszczeniach 
jest także odbierany przez nie-
których rodziców, jako nierówne 
traktowanie pacjentów.  
Naprzeciw tej sytuacji wyszła 
Dyrekcja oraz Personel medycz-
ny Oddziału Dziecięcego wraz z 
Fundacją Beskidzka Zima, zwra-
cając się z prośbą o wsparcie 
finansowe montażu urządzeń 

warzyszenia Naukowo-Tech-
nicznego Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i 
Gazowniczego. W 2016 został 
wybrany na sekretarza general-
nego tej organizacji. Od 2014 
roku jest redaktorem naczel-
nym czasopisma Wiadomości 
Naftowe i Gazownicze. Od 2016 
roku jest również sekretarzem 

Polskiego Komitetu Narodowe-
go Światowej Rady Naftowej 
(Word Petroleum Council).  
Posiada on także Odznacze-
nie Honorowe Zasłużony dla 
Górnictwa RP, którą otrzy-
mał za pracę na rzecz pol-
skiego górnictwa w 2008 r. 
Serdecznie gartulujemy!  
Źródło: Ministerstwo Środowiska

klimatyzujących we wszystkich 
salach, w których leczą się naj-
młodsi. Patronat honorowy nad 
akcją zbiórki pieniędzy na ten 
cel objął Burmistrz Miasta Gorli-
ce Rafał Kukla. Ponadto zaanga-
żowanie ze strony władz Miasta 
obejmuje wsparcie w kontaktach 
z przedsiębiorcami – potencjal-
nymi sponsorami akcji.  
To niezwykle ważne, aby wszyscy 
mali pacjenci gorlickiego szpitala, 
mieli możliwość jak najszybsze-
go powrotu do zdrowia w kom-
fortowych warunkach, takich 
samych dla każdego dziecka. 
Dlatego z wielkim zaangażowa-
niem i przyjemnością włączyłem 
się w akcję zbiórki pieniędzy na 
wyposażenie sal Oddziału Dzie-
cięcego w klimatyzatory. Jako 
Burmistrz Miasta pozostaję w 
stałym kontakcie z lokalnymi 
przedsiębiorcami, dlatego też, 
dołożę wszelkich starań, aby uła-
twić kontakty Szpitala z poten-
cjalnymi sponsorami. Zachęcam 
wszystkich Państwa do włączenia 
się w zbiórkę w miarę swoich 
możliwości. Gorliczanie niejed-
nokrotnie udowodnili, ze mają 
wielkie serca. Wierzę, że i tym ra-
zem uda się szybko osiągnąć cel 
i poprawić warunki hospitalizacji 
dzieci z całego powiatu – mówi 
Burmistrz Rafał Kukla.  

Wszystkim, którzy mogą i zapra-
gną włączyć się w akcje, zachę-
camy do wpłacania wolnych dat-
ków na specjalnie dedykowane 
konto Fundacji Beskidzka Zima:

48 8795 0005 2001 0005 1725 
0005
Liczy się każdy grosz! 
 
Fotografie: Gazeta Krakowska
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Zakończyły się prace remon-
towe na podwórku przy ul. 
Łukasiewicza. W ostatniej 
edycji budżetu obywatel-
skiego, mieszkańcy Osie-
dla Kromera zadecydowali 
o kontynuacji inwestycji, 
zmierzającej do zagospoda-
rowania tej przestrzeni.W 
ramach prac wymieniono 
zniszczoną nawierzchnię z 

Koniec prac 
przy ul. Łukasiewicza

Dobiegł końca remont po-
nad 100-metrowego odcinka 
chodnika przy ulicy Mieszka I 
w Gorlicach. Starą i popękaną 
nawierzchnię z płyt betono-
wych zastąpiła estetyczna i 
trwała kostka betonowa.  
Wykonawcą był jest Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

100 m chodnika przy ul. Mieszka I

W ostatniej edycji budże-
tu obywatelskiego, miesz-
kańcy Osiedla Magdalena 
zadecydowali o powstaniu 
nowego łącznika między 
blokami 3 i 5 na ul. Sło-
necznej. W ostatnim czasie 
zakończyły się prace związa-
ne z jego budową.  

Prace objęły: roboty przy-
gotowawcze i pomiarowe, 
korytowanie, wykonanie na-
wierzchni podbudowy z tłucz-
nia kamiennego, wykonanie 
nawierzchni z kostki beto-
nowej, wykonanie obrzeży, 
roboty wykończeniowe.  

Nowy łącznik na ul. Słonecznej

Zakończyły się prace związane 
z przebudową ulic Kromera i 
Niepodległości. 17 sierpnia br. 
na nowo wyremontowanych 
ulicach przywrócony został 
ruch kołowy oraz pieszy, zgod-
nie z docelową organizacją. 
Kolejnym krokiem będzie od-
biór całości zadania.

Zakończyła się przebudowa ulic Kromera, Jagiełły i Niepodległości

płyt betonowych na nową 
kostkę betonową.  
W zeszłym roku także dzięki 
budżetowi obywatelskiemu 
utwardzono teren, zmoder-
nizowano nawierzchnię dro-
gi, strefę odpoczynku dla 
dorosłych i zabaw dla dzieci 
oraz wyremontowano altanę 
śmietnikową.



K U R I E R  G O R L I C K Is i e r p i e ń  2 0 1 9

NR 8 (308) 2019 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 7

8 sierpnia br. ukończony zo-
stał przez MPGK Gorlice I 
etap największej inwestycji 
ciepłowniczej w ostatnich la-
tach, której całkowity koszt 
wyniesie blisko 7 milionów 
złotych. Napełnianie sieci 
wodą, ze względu na pro-
blemy techniczne wynikłe w 
trakcie montażu, opóźniło się 
o jedną dobę, do godzin wie-
czornych 9 sierpnia.   
„Przebudowa odcinka magi-
strali ciepłowniczej w Gorli-
cach – Etap I” wykonana zo-
stała w ramach Działania 1.5. 
Efektywna dystrybucja ciepła 
i chłodu, w ramach Osi Priory-
tetowej I Zmniejszenie emisyj-
ności gospodarki, Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko Fundusz Spójno-
ści na lata 2014-2020.  
W ramach prac przebudo-

Zakończył się pierwszy etap 7 milionowej inwestycji!
wana została magistrala cie-
płownicza na odcinku o dłu-
gości 595 mb. (od  komory 
K3 (zlokalizowanej w rejonie 
przemysłowym od strony 
Elektrociepłowni do komory 
K5 (zlokalizowanej na tere-
nie Osiedla „Mariampol” do 
przejścia pod drogą krajową 
nr 28) oraz wykonana zo-
stała redukcja średnicy sieci 
ciepłowniczej 2 x DN 500 w 
kanałach na sieć preizolo-
waną  2 x DN350. Do budo-
wy ciepłociągu zostały użyte 
rury preizolowane.  
Pozyskane na realizację zada-
nia środki zewnętrzne, pocho-
dzą z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej - szacowany 
koszt całego zadania to 6 988 
860,00 zł brutto, a dofinan-
sowanie to blisko 50% kosz-

tów kwalifikowanych.  
W drugim etapie inwestycji 
przewidziano demontaż esta-
kady ciepłowniczej na całym 
jej odcinku i umieszczenie cie-
płociągu w gruncie. Dzięki tej 

inwestycji z krajobrazu Gorlic 
znikną szpecące rury przy ul. 
Bieckiej, a zabieg ten ogra-
niczy także straty ciepła na 
przesyle aż w 70%!

Zakończyła się budowa i wyzna-
czanie ścieżek pieszo - rowero-
wych w ciągu ulic Bieckiej, So-
lidarności, Michalusa i Chopina. 
Jest to pierwsza część prac, na 
które Miasto Gorlice pozyskało 
prawie milion złotych dofinan-
sowania ze środków Marszałka 
Województwa Małopolskiego.
Przypominamy, że realizowany 
projekt przewiduje budowę 2 
tras pieszo – rowerowych, wraz 
z oznakowaniem i miejscem od-
poczynku na każdej z nich, na 
odcinkach:
A – B – w ciągu ulic: Batorego i 

Kochanowskiego,
C – D – w ciągu ulic: Bieckiej, 
Solidarności, Michalusa, Chopi-
na (etap zakończony)
Na odcinku C - D poszerzono 
chodnik w ciągu ul. Bieckiej (od 
skrzyżowania z ul. M. Konopnic-
kiej do ul. Michalusa). Ponadto 
wzdłuż ul. Chopina i Solidarno-
ści zmodernizowano ciąg pieszy 
oraz wybudowano ok. 600 me-
trów nowego chodnika. Wyko-
nawcą robót była firma Trans 
Hand Bud.
Niedawno został wyłoniony wy-
konawca odcinka A – B, które-

go realizacja przewidziana jest 
na lata 2019-2020. Przy okazji 
budowy ścieżek, Miasto ze swo-
ich środków wybuduje łącznik 
ul. Batorego z ul. Kochanow-
skiego oraz jeszcze w tym roku 
przeprowadzi, remont odcinka 
ul. Kochanowskiego na długo-
ści ok. 600 metrów. Realizacja 
ścieżek pieszo-rowerowych od-
bywać będzie się w trybie za-
projektuj i wybuduj.
W związku z powstaniem no-
wych ścieżek  - uczulamy! 
Wszelkie próby pozostawienia 
samochodu oraz zatarasowania 

ścieżki, są niezgodne z prawem 
i mogą skutkować mandatem 
karnym!  Zwracajmy uwagę na 
znaki, szanujmy siebie nawza-
jem i nową przestrzeń.

Kolejne ścieżki pieszo - rowerowe w mieście

Trzech pedagogów uczących w 
miejskich szkołach oraz przed-
szkolach dołączyło do grona 
nauczycieli mianowanych. Uro-
czystość nadania tego stopnia 
odbyła się w gabinecie Burmi-
strza 28 sierpnia br.
Stopień nauczyciela mianowane-
go jest kolejnym etapem awan-
su zawodowego pedagogów. 
Uroczyste ślubowanie złożyli na-
uczyciele, którzy systematycznie 
poszerzają swoją wiedzę i pną 
się do góry po szczeblach kariery 
zawodowej.

Są to:
1.Monika Gogola - nauczyciel 
Miejskiego Przedszkola nr 2 w 
Miejskim Zespole Szkół Nr 3
2.KatarzynaTrzaskoś - nauczyciel 
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w 
Miejskim Zespole Szkół Nr 5
3.Ks.Dominik Leniart- nauczyciel 
religii w Miejskim Zespole Szkół 
nr 1 w Gorlicach.
Akty uzyskania stopnia nauczy-
ciela mianowanego wręczył 
Burmistrz Miasta Gorlice - Rafał 
Kukla, który złożył serdeczne 
gratulacje.

Burmistrz wręczył awanse zawodowe dla nauczycieli
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Wzdłuż ul. Jagodowej w Gor-
licach powstaje 160-metrowy 
odcinek nowego chodnika. 
Zadanie zostało wybrane do 
realizacji przez mieszkań-
ców osiedla Skrzyńskich w 
ramach budżetu obywatel-
skiego na 2019 rok.  
Ul. Jagodowa to jedna z 
wewnętrznych ulic osie-
dla Skrzyńskich, prowadzi 

Powstaje chodnik na Jagodowej
między innymi do kościo-
ła, dworca PKP, przystanku 
MZK czy pobliskiej restaura-
cji. Wykonanie tej inwestycji 
w znacznym stopniu poprawi 
bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników tej drogi.  
Wykonawcą prac jest Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

Końcem roku informowa-
liśmy o dofinansowaniu w 
kwocie 200 tys. zł,  pozyska-
nym przez Miasto Gorlice na 
budowę Miasteczka Ruchu 
Drogowego. Niezbędne pra-
ce i uzgodnienia administra-
cyjne dotyczące zadania są 
na zaawansowanym etapie. 
Przedstawiamy Państwu zarys 
planowanej inwestycji.  
Obiekt usytuowany będzie 
niemal w centrum Gorlic, 
przy ul. Stawiska, co zapewni 
łatwy dostęp dla mieszkań-
ców Miasta. Będzie ogólno-
dostępny, oświetlony i obję-
ty systemem monitoringu. 
  
Obecnie trwają ostatecz-

ne uzgodnienia z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, dotyczące lo-
kalizacji dojścia do plano-
wanej inwestycji.  
Zadanie realizowane jest 
przy wsparciu Małopolskie-
go Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Nowym Sączu. Cał-
kowity koszt to 549 638 zł. 
Przypominamy, że miastecz-
ko rowerowe w tej lokaliza-
cji zostało wcześniej wska-
zane w ramach wspólnej 
inicjatywy Zarządów Osiedli 
nr 3 i 11 wpisanej do Budże-
tu Obywatelskiego na rok 
2018. Dostrzegając potrze-
bę rozwoju infrastruktury 
dla aktualnych i przyszłych 

Projekt Miasteczka Ruchu Drogowego w Gorlicach

Trwa remont chodnika przed 
budynkiem przy ul. Halle-
ra 20. Miejsce zniszczonych 
płyt betonowych zajmie 
nowa kostka betonowa. To 
kolejna w tym roku inwesty-
cja realizowana w ramach 
budżetu obywatelskiego 
Gorlic na 2019 rok.  

Kolejny chodnik z budżetu obywatelskiego

uczestników ruchu drogo-
wego, zwłaszcza rowerzy-
stów, Miasto Gorlice posze-

rzyło zgłoszoną koncepcję, 
tak by stworzyć komplekso-
wy i funkcjonalny obiekt.

(28.08.) w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
odbyło się rozdanie nagród 
zwycięzcom konkursów organi-
zowanych przez Związek Gmin 
Ziemi Gorlickiej - „Kochasz dzie-
ci? Nie pal śmieci!”, „Pokonam 
SMOG!” oraz dwóch fotograficz-
nych - „Ekologia w obiektywie” i 
„Czyste powietrze”.
Konkursy zostały zrealizowane 
w związku z dwoma progra-
mami 4.4.2 i 4.4.3 wymiany 
starych pieców, w ramach, 
których modernizowane jest 
około 600 kotłowni w lokalach 

należących do mieszkańców gmin 
zrzeszonych w Związku. Konkursy 
cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem.
Założeniami projektów jest m.in. 
ochrona środowiska poprzez fak-
tyczne ograniczenie niskiej emisji, 
popularyzacja postaw proekolo-
gicznych wśród mieszkańców.
Nagrodzonych zostało 12 prac. 
Każdy z laureatów otrzymał na-
grodę wraz z serdecznymi gra-
tulacjami z rąk Burmistrza Rafała 
Kukli – Przewodniczącego Zarzą-
du Związku.

Wręczono nagrody w konkursach o ekologii
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Wiaty przystankowe to miej-
sca wyjątkowo narażone na 
zniszczenia i wandalizm. Miasto 
Gorlice sukcesywnie moderni-
zuje przystanki - nowy wygląd 
i funkcjonalność zyskał ten 
na ul. Wyszyńskiego.  
Prócz podstawowej funkcji jaką 
spełni nowa konstrukcja - czyli 
ochrony oczekujących na au-
tobus przed burzami, słotą i 
niepogodą - przypomina o naj-
ważniejszych wydarzeniach w 
dziejach naszego miasta.  
Na wyjątkowo trwałych ścianach 
widnieje wizerunek lampy nafto-
wej - symbolu rewolucji jaką za-
początkował Ignacy Łukasiewicz 
oraz moździerz kaliber 305 mm 
(tzw. „Chuda Emma”) - nawią-
zujący do wydarzeń Bitwy pod 
Gorlicami.

Nowa wiata przystankowa na Osiedlu Górnym

19 sierpnia br. ruszyła prze-
budowa ul. Stróżowskiej w 
Gorlicach. Na czas remontu 
ulica została wyłączona z ru-
chu kołowego. Przypomnijmy, 
że Miasto Gorlice pozyskało 
na remont ul. Stróżowskiej 1 
065 898,00 zł dofinansowania. 
Całkowita wartość inwestycji 
wyniesie 2 840 738,41 zł.  
Planowane w ramach zadania 
prace obejmą: przebudowę 
ulicy Stróżowskiej  na odcin-
ku od skrzyżowania z ulicą 

Stawiska do skrzyżowania z 
ulicami Krakowską i Kołłątaja 
wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną (przebudowa 
kanalizacji ogólnospławnej, 
gazociągu i oświetlenia).  
Wykonawcą zadania jest firma 
STRABAG Infrastruktura Połu-
dnie Sp. z o.o. grupa Tarnów. 
Przewidywany termin przywró-
cenia stałej organizacji ruchu 
to 6 grudnia br. Za wszelkie 
utrudnienia serdecznie prze-
praszamy. 

Trwa przebudowa ul. Stróżowskiej

Od 9 września wszyscy Mało-
polanie, którzy skończyli 16 lat, 
mogą wybrać spośród zgłoszo-
nych zadań najlepsze ich zda-
niem pomysły. Głosowanie po-
trwa przez 3 tygodnie, czyli do 
30 września br. A już w połowie 
października poznamy osta-
teczne wyniki, a wraz z nimi 
listę zadań, które w kolejnym 
roku zrealizuje Zarząd Woje-
wództwa Małopolskiego.  
W 4. edycji Budżetu Obywatel-
skiego Małopolski każdy miesz-
kaniec ma 1 głos, który może 
oddać tylko na jedno zadanie 
zgłoszone w ramach swojego 
subregionu. Głosować moż-
na na trzy sposoby.  

Najszybszym i najprost-
szym z nich będzie odda-
nie głosu przez internet 
– na specjalnej platformie in-
ternetowej, która uruchomiona 
zostanie już 9 września na stro-
nie www.bo.malopolska.pl.  
Tak jak w ubiegłych latach, 
dopuszczono też możliwość 
oddania głosu na papiero-
wym formularzu. Wzór tego-
rocznej karty do głosowania 
oraz lokalizację wszystkich 
urn, do których należy wrzu-
cić swój głos, można znaleźć 
na www.bo.malopolska.pl.  
Głosować można również ko-
respondencyjnie, przesyłając 
wypełnioną kartę do głosowa-

nia na adres urzędu marszał-
kowskiego lub jednej z jego 
agend zamiejscowych. W tym 
wypadku trzeba jednak pamię-
tać, że decyduje data wpływu 
do urzędu – nie data stempla 
pocztowego. Jeśli głos dotrze 

po 30 września, nie zosta-
nie uznany za ważny.  
W Gorlicach swój głos  można od-
dać w Pawilonie Historii Miasta. 

Głosowanie w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego
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X SESJA RADY MIASTA GORLICE

29 sierpnia br., w sali sesyjnej im. 
W. Biechońskiego w Urzędzie Miej-
skim, odbyła się X sesji Rady Mia-
sta Gorlice. Po przyjęciu porządku 
obrad, informacji o sporządzeniu 
protokołu z obrad IX sesji Rady 
Miasta oraz informacji z działalności 
Burmistrza za okres międzysesyjny 
od 16 czerwca do 15 sierpnia br., 
Rada Miasta rozpatrzyła i przyję-
ła 20 projektów uchwał. Pierwsza 
uchwała dotyczyła zgody na zawar-
cie porozumienia międzygminne-
go w sprawie powierzenia Miastu 
Gorlice zadania organanizacji pu-
blicznego transportu zbiorowego. 
Radni wyrazili zgodę na przyjęcie 
do wykonania przez Miasto Gorlice 
zadania Gminy Gorlice w zakresie 
organizacji publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Gminy Gor-
lice. W drugiej uchwale ustalono 
ceny i opłaty za usługi przewozowe 
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oraz uprawnienia do przejazdów 
ulgowych w komunikacji miejskiej 
realizowanej na obszarze Miasta 
Gorlice oraz Gmin sąsiadujących, 
które przystąpiły do porozumie-
nia w celu wspólnej realizacji pu-
blicznego transportu zbiorowego. 
Trzecia podjęta uchwała dotyczyła 
zniesienia formy ochrony przyro-
dy z drzewa posiadającego status 
pomnika przyrody( zgoda umożli-
wi usunięcie obumarłego jesiona 
przy ul. Sienkiewicza, który stwa-
rza zagrożenie dla bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego 
oraz osób przebywających w jego 
pobliżu). Czwartą uchwałą radni 
wyrazili zgodę na przystąpienia do 
realizacji projektu na utworzenie i 
funkcjonowanie nowych 24 miejsc 
opieki żłobkowej na terenie Miasta 
Gorlice, współfinansowanego ze 
środków Regionalnego Programu 

17 lipca 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Joanną Kalisz-
-Dziki, Dyrektorem Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gorlicach, w 
sprawie organizacji Festiwalu lite-
rackiego im. Zygmunta  Haupta.(R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panem Marianem 
Świerzem Dyrektorem Szpitala Spe-
cjalistycznego im. H. Klimontowicza 
w Gorlicach, w sprawie możliwości 
wykonania przejścia dla pieszych (R. 
Kukla).
•Uroczystość Powiatowego Świę-
ta Policji, połączona z jubileuszem 
100-lecia Policji Państwowej (R. 
Kukla).
19 lipca 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Romanem Se-
rafinem projektantem w sprawie 
planowanej rozbudowy budynku w 
Moszczenicy, na cele mieszkań tym-
czasowych (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Konwent Wójtów i Burmistrzów, 
podczas którego podpisano Poro-
zumienie o współpracy pomiędzy 
Samorządami z Powiatu Gorlickiego 
a Wojewódzkim Urzędem Pracy, do-

tyczące możliwości rozwoju zawodo-
wego dla Małopolan (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Andrzejem 
Rąpałą Prezesem Spółdzielni Miesz-
kaniowej ,,Osiedle Młodych”, w 
sprawie remontu tarasu przy Przed-
szkolu Nr 3, ul. Potockiego 7 w Gor-
licach (R. Kukla).
•Zakończenie półkolonii dla dzieci, 
zorganizowanej przez TPD w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach 
(R. Kukla).
20 lipca 2019 roku.
•37 Łemkowska Watra - Uroczyste 
otwarcie Święta Kultury Łemkow-
skiej, na zaproszenie Zarządu Głów-
nego Zjednoczenia Łemków (Zdy-
nia, Ł. Bałajewicz).
24 lipca 2019 roku.
•Spotkanie z udziałem Burmistrza 
Miasta i Gminy Biecz, Wójta Gminy 
Lipinek, Sękowej oraz Gminy Gorli-
ce, w sprawie projektu ,,Rozbudowa 
systemu ekologicznego transportu, 
sposobem na mniejsze zanieczysz-
czanie powietrza i wyższy komfort 
podróżowania w obszarze funkcjo-
nalnym miasta Gorlice’’ (Ł. Bałaje-

wicz).
•Spotkanie z Panem Ferenc Kovács, 
Burmistrzem Miasta Nyiregyhaza w 
ramach  współpracy miast partner-
skich (Nyiregyhaza, R. Kukla).
29 lipca 2019 roku.
•Spotkanie w sprawie omówienia 
ewentualnych możliwości pozyska-
nia środków na uruchomienie linii o 
charakterze użyteczności publicznej, 
z udziałem zaproszonych wójtów i 
burmistrzów, zorganizowane przez 
Starostę Gorlickiego (Ł. Bałajewicz).
1 sierpnia 2019 r.
•Spotkanie z Panem Robertem 
Góreckim Zastępcą Dyrektora ds. 
Inwestycji w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie, dotyczące 
przebudowy ul. Stróżowskiej w Gor-
licach (Kraków, R. Kukla).
•Spotkanie z Panią Bogusławą 
Strzelichowską Zastępcą Dyrektora 
Departamentu Funduszy Europej-
skich w Urzędzie Marszałkowskim 
w Krakowie, na temat transportu 
niskoemisyjnego (Kraków, R. Kukla).
5 sierpnia 2019 r.
•Szkolenie powiatowych służb za-
trudnienia dla członków Powiatowej 

Rady Rynku Pracy, w zakresie ,,Rola 
i zadania Powiatowej Rady Rynku 
Pracy’’ (Wysowa Zdrój, R. Kukla).
7 sierpnia 2019 r.
•Spotkanie robocze w Urzędzie Gmi-
ny Gorlice  w sprawie  kursu do Wy-
sowej, w ramach naboru wniosków 
do programu Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych w 2019 
roku.
Program dotyczy dofinansowania re-
alizacji zadań własnych organizato-
rów, w zakresie przewozów autobu-
sowych o charakterze użyteczności 
publicznej, z wyłączeniem przewo-
zów realizowanych w ramach komu-
nikacji miejskiej (Ł. Bałajewicz).
8 sierpnia 2019 roku
•Spotkanie robocze z przedstawi-
cielami Firmy ,,Strabag” w sprawie 
remontu ulicy Stróżowskiej w Gorli-
cach - uzgodnienia(Ł. Bałajewicz, R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panią Sylwią Urzędow-
ską w sprawie nauczania języka an-
gielskiego dla dzieci w wieku 2-7 lat, 
prowadzone metodą Teddy Eddie 
- wykonanie pamiątkowego zdjęcia 
z maskotką zachęcającą do nauki 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 lipca 2019 roku do 15 sierpnia 2019 roku

Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014 - 2020. War-
tość całkowita to kwota 359 945 zł, 
dofinansowanie w maksymalnej 
kwocie 305 951zł- 85% kosztów. 
Miasto Gorlice złożyło wniosek pn. 
Gorlicki Świat Malucha, który de-
cyzją Zarządu Województwa Mało-
polskiego z dnia 16 lipca br. został 
przeznaczony do dofinansowania. 
W piątej uchwale uchwalono wy-
sokość opłat za pobyt dziecka w 
Żłobku Miejskim przy Miejskim 
Przedszkolu nr 1, w wysokości 90 zł 
miesięcznie w wymiarze 10 godzin 
dziennie. Ponad 10 godzin dzien-
nie- 10 zł za każdą rozpoczętą go-
dzinę. Za wyżywienie- maksymal-
nie 8 zł dziennie. Szósta uchwała 
dotyczyła przystąpienia do zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Gorlice na lata 2016 - 2023( 
zachodzi konieczność aktualizacji 
GPR w celu dostosowania plano-
wanych do realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych - potrzeb, warun-
ków, możliwości finansowych). W 
następnej uchwale przyjęto Regu-
lamin określającego zasady wyzna-
czania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji. Dwoma 
przyjętymi uchwałami przystąpio-
no do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Gorlice (przy ul. J. 
Brzechwy, przy ul. Dr S. Jezier-

skiego) , a pięć uchwał dotyczyło 
uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Gorlice (ul.ul. 
Łokietka, Biechońskiego, Chopina, 
Przemysłowej). Dokonano również 
zmiany uchwały Nr 290/XXII/2012 
Rady Miasta Gorlice w sprawie 
określenia przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem, bądź 
zarządzającym jest Miasto Gorlice, 
udostępnionych dla operatorów 
i przewoźników oraz warunków i 
zasad korzystania z tych obiektów. 
Uchwałą dokonano też zmian w 
uchwale Nr 452/LI/2010 w sprawie 
ustalenia stref płatnego parkowa-
nia, wysokości stawek opłat za par-
kowanie pojazdów samochodowych 
w tych strefach oraz wysokości 
opłaty dodatkowej i określenia spo-
sobu pobierania tych opłat. Cztery 
ostatnie uchwały dotyczyły: trybu i 
sposobu powoływania i odwoływa-
nia członków Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Gorlicach 
oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania; ustalenia szczegó-
łowych zasad ponoszenia odpłat-
ności za pobyt w ośrodku wsparcia 
- schronisku dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi; zmiany Bu-
dżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice na 2019 
rok oraz zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Gorlice.
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języka obcego (R. Kukla).
11 sierpnia 2019 roku.
•Wręczenie nagród na zakończe-
nie XXXII. Krajowej Wystawy Psów 
Rasowych, zorganizowanej w Gorli-
cach (Ł. Bałajewicz).
•Zawody strzeleckie z okazji Święta 
Wojska Polskiego (R. Kukla).
•Jubileusz 60-lecia Uzdrowiska Wy-
sowa S.A oraz 70-lecia Rozlewni 
Wód Mineralnych ,,Wysowianka” 
(Wysowa Zdrój, D. Janeczek).
13 sierpnia 2019 roku.

•Spotkanie robocze w OSiR w Gor-
licach, w związku z prowadzonym 
remontem obiektu, z udziałem Pana 
Mariusza Duszowicza Dyrektora 
OSiR (R. Kukla).
•Spotkanie robocze w MZS Nr 5 w 
Gorlicach związane z remontem (do-
ciepleniem)
budynku (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Rafałem Libron-
tem przedstawicielem Przedsiębior-
stwa Przewozowo-Handlowego ,,Li-
bropol”, na temat działalności Firmy 

(R. Kukla).
•Spotkanie z przedstawicielami Za-
rządu Osiedla Nr 2 ,,Magdalena” w 
Gorlicach, w sprawie propozycji do 
budżetu obywatelskiego (R. Kukla).
•Spotkanie w Starostwie Powiato-
wym w Gorlicach w ramach posie-
dzenia Zarządu, w sprawie ścieżek 
rowerowych (R. Kukla). 
14 sierpnia 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Michałem Try-
busem Prokuratorem Okręgowym w 
Nowym Sączu, w sprawie terenów 

pod parkingi dla Prokuratury (R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panią Angeliką Hayes 
w sprawie drogi dojazdowej Krakow-
ska- boczna (R. Kukla).
15 sierpnia 2019 roku.
•Trzecia edycja Festiwalu Kolorów 
by Wawel-Gorlice 2019 (Ł. Bałaje-
wicz).
•Spotkanie Dożynkowe oraz ,,Dzień 
Seniora” na zaproszenie Zarządu 
Osiedla Nr 7 ,,Sokół” w Gorlicach i 
Miejskiego Koła Gospodyń (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Gorli-
ce, podjęto uchwałę dotyczącą nowej 
maksymalnej ceny biletów MZK Sp. z 
o. o. w Gorlicach. W związku z poja-
wiającymi się w przestrzeni publicznej 
nieścisłościami i pytaniami, informu-
jemy, że co najmniej do końca 2019 
roku, ceny biletów pozostaną na nie-
zmienionym poziomie. Jednocześnie 
MZK podnosi swój standard - nowe 
autobusy, większa częstotliwość kur-
sów, darmowe WiFi - to niektóre z 
udogodnień.
Należy wyjaśnić, że zawarte w po-
wyższej uchwale ceny, nie są nowymi 
obowiązującymi cenami, ale cenami 
maksymalnymi, ustalonymi tak aby w 
przypadku wprowadzania przez MZK 
w Gorlicach ewentualnych zmian, 
nie było konieczności podejmowania 
każdorazowo Uchwały Rady Miasta. 
Jednocześnie, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców, rozsze-
rzono zakres uprawnień do bezpłat-
nych przejazdów dla osób po 70 roku 
życia (poprzednio z darmowych prze-
jazdów korzystać mogli seniorzy po 75 
roku życia) oraz wprowadzono ulgę 
dla uczniów i studentów w wysokości 
65%, obowiązującą przy wykupie bile-
tów miesięcznych. Wyżej wymienione 
uprawnienia obowiązywać będą od 1 
października 2019 r. Wysokość opłat 
za bilety jednorazowe i miesięczne w 
danych strefach pozostają bez zmian.
Przypominamy, że tabor MZK w Gorli-
cach zasiliły niskoemisyjne i niskopod-
logowe autobusy firmy Solaris. W su-
mie 11 nowoczesnych, dostosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
osób starszych i kobiet w ciąży auto-

busów, od przyszłego miesiąca wyru-
szy w trasę nie tylko po Gorlicach, ale 
także po sąsiednich gminach - Gminie 
Biecz i Gorlice.
Nowe autobusy wyposażone zostały 
także w klimatyzację i WiFi. Jednak 
najważniejszą i najbardziej odczuwal-
ną dla pasażera zmianą, będzie czę-
stotliwość przewozów świadczonych 
przez MZK. Przebudowywana siatka 
połączeń, zakłada częstsze kursy – na-
wet co 20 minut oraz zaspokojenie po-
trzeb przewozowych także w dni wolne 
od pracy oraz w godzinach porannych 
i wieczornych.
Przewozy realizowane przez MZK w 
Gorlicach są usługami o charterze uży-
teczności publicznej. Utrzymanie cen 
biletów na stosunkowo niskim pozio-
mie, wiąże się z koniecznością dopłaty 
do tych usług. Zakłada się, że za każdy 
kilometr w latach 2019-2020 samorząd 
zapłaci przewoźnikowi 7,55 zł.
Poniżej przedstawiamy wykaz stref 
biletowych na poszczególnych liniach 
oraz cennik.
Cennik bilety jednorazowe:
Strefa miejska - 1,90 zł
I strefa  - 2,60 zł
II strefa - 2,80 zł
Przejazd w strefach podmiejskich - 
2,00 zł
Cennik  bilety miesięczne: 
Strefa miejska - 60,00 zł
I strefa - 65,00 zł
II strefa - 76,00 zł
Przejazd w strefach podmiejskich  - 
32,00 zł
Strefy biletowe na poszczególnych li-
niach komunikacyjnych MZK Gorlice 
Sp. z o.o ważne od.1.X.2019r.

Ceny biletów MZK w Gorlicach bez zmian

H a l i n a 
Marszałek 
i n t e r p e -
lowała w 
sprawie bu-
dowy chod-
nika przy 
ulicy W. 
Pola. 

W odpowiedzi na Pani interpela-
cję złożoną na Sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 27 czerwca 2019 
roku  

w sprawie budowy chodnika przy 
ulicy W. Pola informuję, że przed 
rozpoczęciem prac budowlanych 
Miasto Gorlice musi posiadać pro-
jekty oraz prawomocną decyzję 
zezwalającą na realizację zada-
nia. 
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe 
zadanie znajduje się w obrębie 
trwałości projektu pn. „Uspokoje-
nie ruchu w mieście Gorlice po-
przez budowę północnego obej-
ścia Gorlic wraz z dostępem do 

Gorlickiej Strefy Aktywności Go-
spodarczej” do dnia 21.07.2021 
r. wszystkie planowane roboty 
muszą być uzgodnione z Mało-
polskim Departamentem Fun-
duszy Europejskich, a co za tym 
idzie czas realizacji zadania ulega 
wydłużeniu. Po przeprowadzeniu 
procedury wyboru projektanta w 
kwietniu 2019 roku została pod-
pisana umowa dotycząca opraco-
wania dokumentacji projektowej. 
Zakres realizacji obejmuje podział 
i wykup działek, które przejdą na 
własność Miasta Gorlice. Z racji 
ograniczeń kwotowych Budżetu 

Obywatelskiego zakres projektu 
obejmuje odcinek  o długości 325 
mb od strony  ulicy Robotniczej. 
W przedmiocie statusu prawnego 
działki, na której znajduje się dro-
ga boczna Sikorskiego informuję, 
że część drogi obejmująca działkę 
215/1 o powierzchni 11,78 ar zo-
stała uregulowana    
w trybie art. 51 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 
o drogach publicznych poprzez 
ujawnienie jej własności na rzecz 
Skarbu Państwa. W dalszej ko-
lejności przeprowadzona będzie 
procedura komunalizacji.

W związku z pomyłką drukarską i brakiem zdjęcia 
przy interpelacji Pani Haliny Marszałek w ostatnim 

numerze, publikujemy interpelację ponownie.

 
 
Nr 
linii 

 

Przebieg trasy 

Strefa miejska 
do przystanku 

Strefa I 

do przystanku 

Strefa II 

do przystanku 

1 ul.Kochanowskiego-
Legionów-Szopena-Libusza -
Biecz PKP 

 

Kleczany I 

 

Libusza Krzyżówka 

 

Biecz ul.Kolejowa 
PKP 

2 Krakowska -Korczak-
Dworzec GDA-Dom Kultury -
Rafineria-Osiedle Górne 

 

cała linia 

 

- 

 

- 

3 Zajezdnia-Legionów -Szpital-
Pod Lodownią 

cała linia - - 

4 Pod Lodownia-Szpital-
Legionów-Dom Kultury-
Osiedle Górne 

 

cała linia 

 

- 

 

- 

5 Strózowka Rozdzielnia -
Legionów -Sokół CPN-
Dominikowice Klub / 

Dominkiowice Pustki 
Dominik.Zakole-Brzezina-
Kobylanka Kościół 

 

Sokół Górka 

 

Kobylanka Kościół 

 

- 

6 Kryta Pływalnia-Zagórzany 
Krzyz.Kobylanka Dwór-
Kobylanka Kościół 

 

Gorzelnia 

 

Kobylanka Kościół 

 

- 

6 

 

Kryta Pływalnia-Ropica 
Polska-Szymbark Łegi 

Tarasowa Szymbark Bystra Szymbark Łęgi 

7 Bystra Szkoła-Krakowska-
Zagórzany Krzyżówka.-
Kwiatonowice 
Milkówka/Zagórzany Stacja 
PKP 

 

Zamkowa/ 

Zagórzany 
Leśniczówka 

 

 

Kwiatonowice Klub 

 

Kwiatonowice 
Milkówka 

8 Kryta Pływalnia-Zagórzany 
Krzyż-Zagórzany Kościół-
Zagórzany Górne 

 

Zagórzany 
Leśniczówka 

 

Zagórzany Górne 

 

- 

8 Kryta Pływalnia-Ropica 
Polska-Bielanka 

 

 

Tarasowa 

 

Szymbark Bystra 

 

Bielanka 
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Gorlice skuteczne w pozyskiwaniu środków unijnych!
Główny Urząd Statystyczny 
opublikował raport dotyczący 
wartości projektów unijnych re-
alizowanych na terenie polskich 
gmin. Według zestawienia, które 
uwzględnia 2478 gmin, miasto 
Gorlice uplasowało się na 257 
pozycji z wynikiem 143 828 744 
zł całkowitej wartości umów. 
W przeliczeniu na mieszkańca 
daje to 5211 zł. Zestawienie 
przedstawia wartości umów z 
obecnej unijnej perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020, 
na koniec roku 2018.  
W skali ogólnopolskiej Gorlice 
są niewielkim miastem, dlatego 
tym bardziej cieszę się, że w 
zestawieniu znalazły się na tak 
dobrej - 257 pozycji, plasując się 
mniej więcej w jednej dziesiątej 
„stawki”. Pamiętajmy - realizacja 
projektów ze środków unijnych 
wymaga także wkładu własne-
go, pochodzącego z budżetu 
Miasta. Fundusze zewnętrzne 

muszą więc być pozyskiwane 
efektywnie, ale przede wszyst-
kim racjonalnie – mówi Burmistrz 
Rafał Kukla. W tym momencie 
czekamy na rozpatrzenie kilku 
wniosków o dofinansowanie, a 
na bieżąco również opracowu-
jemy nowe. Proces ten wymaga 
zaangażowania wielu pracowni-
ków urzędu, odpowiedzialnych 
za ich pozyskanie, realizację i 
prawidłowe rozliczenie, za co w 
tym miejscu pragnę im serdecz-
nie podziękować – dodaje.  
Dane GUS dotyczą wszystkich 
projektów realizowanych na 
terenie danej gminy czy mia-
sta; nie tylko tych realizowa-
nych przez samorząd. Podane 
liczby odnoszą się do podpisa-
nych umów o dofinansowanie 
projektów unijnych i uwzględ-
niają ich całkowite koszty. 
 
Źródło: PAP, mat. własne

Od 2015 roku spotykamy 
się w Gorlicach, w Beskidzie 
Niskim, by rozmawiać o lite-
raturze — tej najnowszej i 
tej zawsze aktualnej — ale 
także, by realizować wyda-
rzenie służące zachowaniu 
pamięci o życiu i twórczo-
ści jego patrona. Dzięki 
wsparciu przyjaciół, widzów, 
mecenasów i partnerów 
5. Festiwal im. Zygmunta 
Haupta rozpoczniemy dzień 
wcześniej niż planowaliśmy. 
Zapraszamy do Gorlic już od 
środy — 25 września 2019 
roku.
5 dni, 26 wydarzeń, 33 go-
ści — w programie spotka-
nia autorskie i tematyczne, 
koncert, czytanie prozy Zyg-
munta Haupta oraz wystawa 
fotograficzna. W zakładce 
PROGRAM można się zapo-
znać ze szczegółowym har-
monogramem wydarzeń.
Tegoroczne SPOTKANIA TE-
MATYCZNE to: „Miasta Zyg-
munta Haupta” (z udziałem 
prof. Andrzeja Niewiadom-
skiego i dr. Pawła Panasa), 
„Bohdan Ihor Antonycz: 
110. rocznica urodzin” (z 
udziałem Danyla Ilnytskyie-
go), podczas którego bę-
dziemy rozmawiać o twór-
czości łemkowskiego poety 
i prozaika urodzonego w 
Nowicy koło Gorlic, a także 
spotkanie poświęcone ini-

cjatywie „Dzikie Karpaty”, 
oddolnemu obywatelskiemu 
ruchowi, który chce zacho-
wać unikatowy, naturalny 
charakter najdzikszych ob-
szarów karpackich lasów.
Gośćmi SPOTKAŃ AUTOR-
SKICH będą autorki i au-
torzy prozy, poezji i non 
fiction: Marek Bieńczyk 
(Kontener), Dorota Braunt-
sch (Domy bezdomne), 
Wojciech Bonowicz (Sto lat. 
Książka życzeń; Dziennik 
końca świata), Tomasz Do-
statni OP (Otwarta brama), 
Julia Fiedorczuk (Psalmy), 
Darek Foks (Zawrót głowy. 
Antologia polskich wierszy 
filmowych), Olga Gitkiewicz 
(Nie hańbi), Magdalena 
Grzebałkowska (Komeda. 
Osobiste życie jazzu), Agata 
Jabłońska (Raport wojen-
ny), Barbara Klicka (Zdrój), 
Joanna Kuciel-Frydryszak 
(Służące do wszystkie-
go), Marta Madejska (Aleja 
Włókniarek), Jacek Podsia-
dło (Włos Bregueta), Paweł 
Smoleński (Wnuki Jozuego), 
Paweł Sołtys (Nieradość), 
Filip Springer (Dwunaste: 
Nie myśl, że uciekniesz), 
Katarzyna Surmiak-Domań-
ska (Kieślowski. Zbliżenie), 
Mariusz Urbanek (Genialni. 
Lwowska szkoła matema-
tyczna), Filip Zawada (Roz-
deptałem czarnego kota 

przez przypadek), Serhij Ża-
dan (Internat).
Moderatorami festiwalowych 
spotkań będą: Wojciech Bo-
nowicz, Darek Foks, dr Zofia 
Król, dr Paulina Małochleb, 
Michał Olszewski, Justyna 
Sobolewska, Andrzej Sta-
siuk i Monika Stopczyk.
Ponadto w programie: CZY-
TANIE opowiadań Zygmun-
ta Haupta w interpretacji 
powracającego do Gorlic 
Roberta Więckiewicza, mi-
łośnika twórczości patrona 
Festiwalu, KONCERT zespo-
łu HuRaban, kobiecego trio 
łączącego oryginalne tema-
ty ludowe z całego świata 
z autorskimi utworami (do 
których teksty pisze Anna 
Podczaszy, poetka nomi-
nowana do Nagrody Nike 

2000), a także WYSTAWA 
FOTOGRAFII Jacka Kosiby 
„Niesamowitości Beskidu Ni-
skiego”.
Festiwal będzie realizowany 
w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Stanisława Ga-
bryela, Gorlickim Centrum 
Kultury, Centrum Kultury im. 
B.I. Antonycza, restauracji 
Kardamon i Domu Polsko-
-Słowackim im. Dušana Jur-
koviča.
5. Festiwal im. Zygmunta 
Haupta odbywa się w dniach 
25–29 września 2019 roku. 
Zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej www.
festiwalhaupta.pl oraz profi-
lu na FACEBOOKU i INSTA-
GRAMIE.

Źródło: www.festiwalhaupta.pl

Znamy program 
5. Festiwalu im. Zygmunta Haupta
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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 

Małopolscy seniorzy odwiedzili Gorlice
W dniach 22 i 23 sierpnia br. 
przebywali w Gorlicach z wizy-
tą studyjną reprezentanci Ma-
łopolskiej Sieci Rad Seniorów. 
Organizatorem była Fundacja 
Miejsc i Ludzi Aktywnych – MiLA. 
Seniorzy podczas trzydniowej wizy-
ty oprócz naszego Miasta odwiedzili 
też Niepołomice i Wierzchosławice. 
W Gorlicach seniorzy spotkali się 
z przedstawicielami naszej Rady 
Seniorów, na czele z przewodni-
czącym Tadeuszem Nowakiem i 
mieli okazję zwiedzić miasto oraz 
Skansen Naftowy „Magdalena”. 
Głównym celem wizyty stu-
dyjnej, było wsparcie aktyw-
ności obywatelskiej seniorów. 
Seniorzy w Domu Polsko-Słowackim 
wzięli udział w warsztatach, podczas 

których dyskutowano m.in. o polity-
ce senioralnej. W Gorlicach w imie-
niu Burmistrza Rafała Kukli przywi-
tał ich Sekretarz Daniel Janeczek. 
Wydarzenie to było dobrym mo-
mentem do podniesienia ich wie-
dzy i zainspirowania dobrymi 
praktykami do własnych działań. 
Wizyta studyjna jest częścią pro-
jektu „Wsparcie dialogu obywa-
telskiego przez Małopolską Sieć 
Rad Seniorów”, realizowanego 
przez Fundacja Miejsc i Ludzi Ak-
tywnych i była współfinansowana 
ze środków otrzymanych od Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowe-
go Programu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020.
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Uwaga na fałszywe e-maile z wezwaniem do zapłaty
Do urzędów skarbowych w wo-
jewództwie małopolskim docie-
rają sygnały o podejrzanych wia-
domościach e-mail, w których 
nadawca przesyła wezwanie do 
uiszczenie zaległego podatku 
VAT wraz z numerem konta na 
które należy wpłacić należności. 
Wszystkie tego typu wiadomości 

są fałszywe i nie zostały wysła-
ne z serwerów Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej.  
Urzędy skarbowe wojewódz-
twa małopolskiego nie wysyłają 
e-maili z wezwaniem do zapła-
ty zaległego podatku.  
Otwieranie załączonych do nich 
plików lub wysyłanie odpowiedzi 

do nadawcy jest niebezpiecz-
ne, ponieważ może spowodo-
wać zainfekowanie komputera 
szkodliwym oprogramowaniem 
lub przekazanie danych nie-
uprawnionym osobom.  
Administracja skarbowa ma 
możliwość kontaktowania się 
elektronicznie z podatnikami, 

lecz nie jest to rodząca skutki 
prawne korespondencja urzę-
dowa. Tym samym nigdy nie 
będą to wezwania do zapłaty, 
czy numery kont bankowych, 
na które trzeba przelać podatek. 
 
Źródło:Krajowa Administracja Skarbowa

By w Gorlicach było bezpieczniej
Plany priorytetowe gorlickich dzielnicowych

Rejon ulicy Mickiewicza w 
Gorlicach – parking pomiędzy 
komisem samochodowym,  a 
wjazdem na posesje przy ul. Mic-
kiewicza 17 i 19 od podwórza, 
gdzie w godzinach od 9.00, do 
17.00 kierujący pojazdami igno-
rując zakaz zatrzymywania się  
i postoju łamią przepisy drogo-
we, tym samym uniemożliwiając 
korzystanie z drogi i wjazdu na 
posesje mieszkańcom oraz do-
stawcom towaru do znajdujących 
się tam lokali handlowych. Za-
grożenie zdiagnozowano na pod-
stawie Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa oraz informacji 
przekazywanych od mieszkań-
ców podczas licznych spotkań. 
Rejon bloku nr 35 i 35A przy 
ul. Chopina w Gorlicach – w 
szczególności teren przyległy 
do wymienionych bloków (tory 
kolejowe za budynkiem 35 A), 
klatki schodowe bloku nr 35A, 
gdzie według mieszkańców mło-

dzież  spożywa alkohol, zakłóca 
ład i porządek prawny oraz do-
puszcza się niszczenia i dewa-
stacji mienia publicznego. Za-
grożenie nasila się w godzinach 
wieczorowych oraz wieczorowo 
- nocnych. Zdiagnozowane za-
grożenie ma swoje potwier-
dzenie również w Krajowej Ma-
pie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
 Rejon sklepów Biedronka, 
Kaufland, Rondo Center, w 
obrębie ulic Garncarskiej, Ryda-
rowskiej i Bieckiej w Gorlicach, 
gdzie w godzinach otwarcia pla-
cówek handlowych, gromadzą 
się osoby bezdomne i nieporad-
ne, które żebrzą pieniądze od 
klientów sklepów. Za zdobyte w 
ten sposób środki kupują alkohol. 
Wymienione osoby w/w rejonie 
dopuszczają się również szeregu 
wykroczeń porządkowych. Za-
grożenie zdiagnozowano na pod-
stawie zgłoszeń osób postron-
nych robiących zakupy oraz ma 

swoje potwierdzenie w Krajowej 
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Rejon skrzyżowania przy 
ulicy Asnyka i Norwida w 
Gorlicach, gdzie w dni powsze-
dnie w godzinach rannych oraz 
południowych kierowcy nie sto-
sują się do znaków drogowych 
pionowych i parkują pojazdy w 
miejscu niedozwolonym w rejo-
nie tego skrzyżowania, w tym na 
chodniku dla pieszych. Sytuacja 
ta stwarza realne zagrożenie w 
ruchu drogowym jak i pieszych. 
Zagrożenie zdiagnozowano na 
podstawie informacji od miesz-
kańców oraz ma swoje potwier-
dzenie zamieszczone na porta-
lu internetowym Gorlice24.pl. 
Rejon parkingu za przed-
szkolem przy ul. Orzeszko-
wej w Gorlicach, gdzie według 
mieszkańców  osiedla  w porze 
wieczorowo - nocnej osoby tam 
przebywające spożywają alko-
hol,  a będąc pod jego wpły-

wem dopuszczają się wykroczeń 
porządkowych oraz zakłócają 
ład i porządek publiczny. Za-
grożenie zdiagnozowano rów-
nież w oparciu o Krajową Mapę 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Rejon obiektów sportowych 
,,OSIR”,  tj. hali sportowej, pły-
walni ,,Fala” oraz Skate-Parku 
przy ul. Sportowej w Gorlicach, 
w szczególności teren przyległy 
do wymienionych budynków, 
parkingi dla pojazdów oraz wej-
ścia do budynków, gdzie według 
obsługi oraz klientów, osoby za-
kłócają ład i porządek publiczny 
poprzez spożywanie alkoholu, 
używanie słów nieprzyzwoitych 
oraz zaśmiecanie miejsc pu-
blicznych. Zagrożenie nasila się 
w godzinach popołudniowych. 
Zagrożenie zdiagnozowano 
również w oparciu o Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach
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„Zatrzymany czas”  to nowa 
wystawa muzealna bazująca 
na unikalnej kolekcji fotografii 
z początku XX wieku, autor-
stwa Edwarda Tarczyńskiego. 
Ekspozycję tworzą plansze 
z reprodukcjami wybranych 
zdjęć oraz korespondująca z 
nimi aranżacja eksponatów 

związanych z czasem, miej-
scami i postaciami uwiecz-
nionymi na fotografiach. 
Edward Tarczyński - gorlicki 
adwokat, pasjonat fotogra-
fii, syn Feliksa Tarczyńskie-
go - aptekarza i burmistrza 
Gorlic w latach 1911 - 1916. 
Fotografie jego autorstwa sta-

nowią unikatowy zbiór doku-
mentujący życie zamożnego, 
gorlickiego mieszczaństwa, od 
początku XX wieku do czasów 
dwudziestolecia międzywojen-
nego, wiernie oddając jego 
atmosferę. Przedstawiają por-
trety osób związanych z poli-
tycznym i kulturalnym życiem 
Gorlic, pejzaże galicyjskich 

miejscowości, architekturę i 
sceny rodzajowe. Uwieczniają 
również obraz miasta, kom-
pletnie zrujnowanego przez 
ostrzał artyleryjski, w czasie 
I wojny światowej.  
Wystawa prezentowana jest 
w oficynie dworskiej i foyer 
kasztelu w Szymbarku do 24 
września br. 

Czasami, żeby zmienić per-
spektywę i inaczej spojrzeć 
na świat, wystarczy tylko pod-
nieść głowę i zerknąć w górę. 
Zwykłe zdawałoby się budyn-
ki odkryją wtedy przed nami 
swoje artystyczne oblicze, za-
dziwią nietypowym kształtem 
lub oryginalną linią.  
To, jak wiele piękna można 
odnaleźć w nowoczesnych 
formach architektonicznych 
pokazała w swojej fotografii 
Barbara Zasowska. Wystawę 
„Na styku nieba i formy” pod-

Na styku nieba i formy
czas wernisażu, odbywającego 
się 30 lipca br., zadedykowała 
zmarłej przed dwoma miesią-
cami Ewie Piotrowskiej-Kukli, 
kierownikowi Kasztelu w Szym-
barku, która jako pierwsza 
zachęciła ją, by swoje zdję-
cia zaprezentowała szersze-
mu gronu odbiorców.  
Ekspozycja w Domu Polsko-
-Słowackim czynna będzie do 
12 września. Serdecznie za-
praszamy do jej zwiedzenia! 
 
Źródło: Dom Polsko-Słowacki

Podróż w czasie do Gorlic sprzed 100 lat
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11 sierpnia br., na gorlickim 
stadionie rządziły czworonoż-
ne piękności! Mimo upa-
łu XXXII Krajowa wystawa 
psów rasowych przyciągnę-
ła wielu zainteresowanych. 
Psy startowały w konkuren-
cjach, podczas których wy-
łoniono najpiękniejsze młod-
sze szczenięta, szczenięta, 
juniorów, weteranów oraz 
najpiękniejszego psa Od-
działu Nowy Sącz i najpięk-
niejszego psa ras polskich. 
W wydarzeniu w imieniu Bur-
mistrza Rafała Kukli, udział 
wziął jego Zastępca Łukasz Ba-
łajewicz, który wręczył pucha-
ry właścicielom i opiekunom 
nagrodzonych pupili.  
Na najmłodszych wielbicieli 
psów czekał także konkurs pla-
styczny z nagrodami rzeczowy-
mi oraz pucharami, w którym 
wzięło udział około 30 uczest-
ników.   

XXXII Krajowa wystawa psów rasowych w Gorlicach
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15 sierpnia br., na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gorlicach, odbyła się najbar-
dziej szalona i kolorowa im-
preza w Polsce, czyli Festiwal 
Kolorów by Wawel!  
Stadion zapełnił się tłumami 
spragnionych dobrej zaba-
wy i kolorów ludzi! W rytmie 
muzyki, bawili się gorliczanie 
w każdym wieku! Uczestnicy 
wydarzenia dodatkowo mogli 
skorzystać z bogatego zaplecza 
gastronomicznego oraz licz-
nych atrakcji dla dzieci.  
Ze sceny i tak gorącą już at-
mosferę podkręcali prowa-
dzący imprezę DJ’e, GRVBA, 
oraz gwiazdy wieczoru - PLAN 
BE oraz B.R.O! W ogromnej, 
słodkiej strefie głównego part-
nera Festiwalu – firmy Wawel 
– najmłodsi mieli okazję do 
wspaniałej zabawy – nie za-
brakło konkursów, skoków na 
trampolinie, a nawet mlecznej 
krowy, którą chętni mogli wła-
snoręcznie wydoić!  
Dziękujemy wszystkim obec-
nym za wspaniałą zabawę, 
cudowną atmosferę i wspólne 
pokolorowanie Gorlic! Widzimy 
się za rok!

Tak było na Festiwalu Kolorów by Wawel w Gorlicach 2019!
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Gorlice od 1999 roku - czyli od sa-
mego początku - znajdują się na 
trasie  Raciborskiego Rajdu Ro-
werowego Środowisk Trzeźwo-
ściowych Dookoła Polski.  
Kolarze przyjmowani są w na-
szym mieście przez Burmistrza 
Miasta oraz Stowarzyszenie Gor-
licki Klub Abstynenta Egida. 
Na trasie Rajdu znajdują się m. in. 
miejscowości: Domaradz, Odrzykoń i 
Dębowiec. Po dniu przerwy w Dyno-
wie, od razu mocny akcent - 108 km 
po niezłych górkach do Gorlic.  
Mimo intensywnej jazdy był też czas 
na zwiedzanie. W Lutczy odwie-
dzili  zabytkowy kościół drewniany 
z II połowy XV wieku, a w Odrzy-
koniu – ruiny  Zamku  Kamieniec. 
Gotycka budowla z XIV wieku roz-
budowana została w stylu rene-

sansowym w XVI wieku. W XIX 
wieku właścicielem zamku był hra-
bia Aleksander Fredro.  
Do Gorlic dotarli  po prawie 9-go-
dzinnej jeździe. Po przywitaniu na 
Rynku i wspólnym obiedzie udali  się 
do siedziby klubu, gdzie odbyło się 
spotkanie integracyjne.  
Opowieściom nie było końca. Wy-
powiedzi uczestników spotkania 
przeplatane były ujmującymi pio-
senkami abstynenckimi wykonywa-
nymi przez Grażynkę i Janka. Na 
nocleg udali się do Szkoły Podsta-
wowej nr 6 - jak co roku życzliwie 
przyjmowani przez Pana Dyr. Sławo-
mira Kowalskiego.  W sobotę  rano 
wyjechali z Gorlic do Rytra z przy-
stankiem u przyjaciół w Grybowie z  
Klubu  Abstynenta Stara Plebania. 
Prezes Klubu Jan Taboł

XXI Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski

Blisko tysiąc strażaków rywalizo-
wało w naszym mieście, 31 sierp-
nia br., podczas 9. Wojewódzkie-
go Zlotu Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych.
Oficjalne otwarcie wydarzenia 
odbyło się na stadionie OSiR, 
gdzie uczestników powitali go-
spodarze Miasta i Powiatu, czyli 
Rafał Kukla oraz Maria Gubała. W 
wydarzeniu wzięli też udział Rad-
na Województwa Małopolskiego 
Jadwiga Wójtowicz, Wójt Gminy 
Gorlice Jan Przybylski, Burmistrz 
Bobowej Wacław Ligęza, Wójt 
Łużnej Mariusz Tarsa. Zlot roz-
począł i poprowadził Przemysław 
Wszołek.
Trasa zlotu biegła z obiektów 
OSiR w Gorlicach przez Park 
Miejski, ul. Słowackiego, ul. 3 
Maja, Rynek, ul. Mickiewicza, ul. 
Sienkiewicza, a uczestnicy mieli 
do pokonania ponad 20 konku-
rencji.  Na starcie zameldowało 
się ponad sto ekip z całej Ma-
łopolski, gościnnie pojawili się 

przedstawiciele Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych ze Śląska i 
Podkarpacia!
Młodzi strażacy zmagali się w 
takich konkurencjach jak przeno-
szenie wody na noszach,  tenis 
wężem czy też łapanie wody do 
wiaderek.
W sumie mieli do pokonania tra-
sę o długości, aż 3 km.
Młodzi strażacy nagrody odbierali 
z rąk Poseł na Sejm Barbary Bar-
tuś, Posła na Sejm i Prezesa Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Małopolsce Edwarda 
Siarki,  Radnej Województwa 
Małopolskiego Jadwigi Wójtowicz 
oraz Starosty Marii Gubały.

9. Wojewódzki Zlot Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych za nami
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