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Gorlickie Bractwo Kurkowe obchodzi w tym roku pięciolecie 
działalności. Z tej okazji w Bazylice Pod Wezwaniem Narodzenia 
NMP odprawiona została uroczysta msza święta w ich intencji.
Gorlickie Bractwo Kurkowe zostało założone w 2016 roku. Grupa 
inicjatorów jego powołania liczyła dwunastu członków. W kwiet-
niu tego roku, przed ołtarzem w bazylice, ślubowali „tradycję 
i wiarę Ojców naszych bronić i pielęgnować, słabszym i pokr-
zywdzonym pomagać, historię miasta i ziemi gorlickiej własną 
działalnością krzewić, popularyzować i wzbogacać“. Od tego 
czasu bractwo powiększyło swoje szeregi, jest czynnym uczest-
nikiem wielu uroczystości religijnych i patriotycznych.
Po mszy świętej, członkowie bractwa wraz z gośćmi z Krakowa i 
Tarnowa złożyli wiązanki przed pamiątkową tablicą i pomnikiem 
poświęconym św. Janowi Pawłowi II. Wśród uczestników wydar-
zenia był też Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.

5 lat działalności gorlickiego Bractwa Kurkowego
 

20 października br., w Gorlickim Centrum Kultury odbył się Jubileusz 150-le-
cia Banku Spółdzielczego w Gorlicach – instytucji, którą pod pierwotną nazwą 
„Towarzystwo Zaliczkowe“ w październiku 1870 r. założył Wojciech Biechoński. 
Na zaproszenie Rady Nadzorczej i Zarządu Banku, w wydarzeniu uczestniczył 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Wśród zgromadzanych w sali teatralnej gości, znaleźli się także: Starosta Gor-
licki Maria Gubała, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Gorlice 
Jan Przybylski, Wójt Gminy Ropa Karol Górski, Dyrektor Muzeum Dwory Karwac-
janów i Gładyszów Zdzisław Tohl, byli oraz obecni pracownicy Banku.
Uroczyste święto rozpoczęła projekcja filmu prezentującego 150-letnią historię 
instytucji. Ważnym elementem Jubileuszu było wręczenie odznaczeń, którego 
dokonał Prezes Zarządu Jerzy Jemioła.
Nie zabrakło także okolicznościowych wystąpień, życzeń oraz gratulacji. Jak czy-
tamy na stronie instytucji: Bank Spółdzielczy w Gorlicach został założony pod 
nazwą „Towarzystwo Zaliczkowe“ w październiku 1870 r. przez Wojciecha Bie-
chońskiego, działacza gospodarczego, społecznego, uczestnika ruchu niepod-
ległościowego (Komisarz Rządu Narodowego w Powstaniu styczniowym 1864 
r.). Towarzystwo Zaliczkowe, które powstało w okresie zaboru austriackiego, 
a którego celem była samoobrona ludności miejskiej i wiejskiej przed lichwą, 
odegrało bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym i społecznym obsługiwanego 
terenu.
Nazwa, zadania i funkcje Banku zmieniały się i narastały historycznie. Bank 
przybierał kolejno nazwy: Kasa Zaliczkowa w 1924 r., Bank Spółdzielczy w 1942 
r., Gminna Kasa Spółdzielcza w 1950 r., Kasa Spółdzielcza w 1956 r., Bank Spół-
dzielczy w 1961 r., pod którą to nazwą występuje do dnia dzisiejszego.
Na przestrzeni lat, mimo zawieruch wojennych, różnych przeobrażeń i transfor-
macji ustrojowych, Bank nie przeżywał kryzysów zagrażających jego istnieniu. 
Z roku na rok umacniał swoją pozycję. Ulegał stopniowym przeobrażeniom, 
następował jego dynamiczny rozwój na skutek: przyjmowania nowych zadań i 
kompetencji, rozszerzania terenu działania, przyłączenia Banków Spółdzielczych 
w Ropie i Łużnej, otwierania punktów obsługi klienta poza siedzibą Centrali.
Bank z małej spółdzielni o ograniczonej działalności zwanej „Kasą wypłat“, pr-
zekształcił się w nowoczesny, samodzielny Bank o stabilnych funduszach włas-
nych, nowoczesnej infrastrukturze techniczno - informatycznej z szeroką ofertą 
produktów bankowych i ubezpieczeniowych.”
Źródło: https://www.bs.gorlice.pl/, mat. własne

150-lecie Banku Spółdzielczego w Gorlicach
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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 – 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

Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I PROMOCJI
Wojciech Zapłata – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Krzysztof Tybor – 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 znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  

w zakładce Wydziały.
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28 października br., w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, gościliśmy w Gorlicach Amba-
sadora Słowenii Boženę Forštnarič Boroje oraz Attache Obrony Gorazda Bartola.
Delegacja wraz z Burmistrzem Rafałem Kuklą, składając wiązankę pod Pomnikiem, oddała hołd 
żołnierzom słoweńskim poległym w I wojnie światowej. Pod centralnym krzyżem na Cmentarzu nr 
91, upamiętniła także wszystkich bohaterów Bitwy pod Gorlicami.

Złożyli hołd poległym żołnierzom słoweńskim

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 74 lat zmarł Karol 
Myśliwiec - wieloletni, zasłużony pracownik Fabryki Maszyn „Gli-
nik“. Pracował m.in. na stanowisku kierownika Pracowni Techno-
logicznej, z-cy dyrektora ds. rozwoju, a po przekształceniu Fabryki 
Maszyn w Spółkę Akcyjną, był członkiem pierwszego Zarządu, a 
następnie Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Rozwoju i Promocji. Był 
organizatorem Samorządu Pracowniczego w Gliniku i przewod-
niczącym Rady Pracowniczej w latach 80-tych, a także prezesem 
Koła SIMP w Gliniku, członkiem Zarządu Oddziału SIMP. Został 
odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.
Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje 
złożyli: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący 
Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Zmarł Karol Myśliwiec
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W ostatnich dniach, blisko 350 uczniów gorlickich szkół miejskich 
zwiedziło obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Organizację 
wycieczek wsparło finansowo Województwo Małopolskie, udzie-
lając Miastu Gorlice (organ prowadzący szkoły podstawowe w 
Gorlicach) dotacji w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę”.
Dzięki inicjatywie „Odkrywam Małopolskę”, dzieci i młodzież ze 
szkół podstawowych mogą wziąć udział w wycieczkach, podczas 
których poznają wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
regionu. Projekt ma pomóc branży turystycznej poprzez ożywie-
nie turystyki szkolnej. Organizując wyjazdy dla dzieci i młodzieży 
z małopolskich szkół wspiera przewoźników, przewodników, lo-
kalnych wytwórców, właścicieli obiektów noclegowych oraz insty-
tucje kultury i nauki działające w Małopolsce.
W ramach projektu w wycieczce do Muzeum Auschwitz-Birkenau 
uczestniczyło 348 uczniów najstarszych klas pięciu gorlickich sz-
kół podstawowych wraz z 21 opiekunami. Wycieczki odbyły się w 
dniach: 15, 19 i 21 października 2021 r.
Projekt realizowany przy wparciu finansowym Województwa 
Małopolskiego.

Foto. MZS nr 3, MZS nr 4

Odkrywali Małopolskę

W sobotę, 16 października 2021 roku, odbył się Zjazd Sprawozdawc-
zy Hufca ZHP Gorlice, który miał na celu przedstawienie działalności 
komendy hufca w ostatnich dwóch latach, rozpatrzenie opinii Komisji 
Rewizyjnej hufca oraz opinii Komendy Chorągwi Krakowskiej ZHP.
Zjazd, jako najwyższa władza udzielił także absolutorium pięciu człon-
kom komendy. Odbyły się także wybory - komendantem pozostał pwd. 
Dariusz Surówka, skarbnikiem dh Mateusz Stężowski. Komenda hufca 
została także uzupełniona o następujących instruktorów: pwd. Annę 
Kurylak, która obejmie obowiązki zastępcy komendanta ds. organiza-
cyjnych, hm. Kingę Delimatę, członkinię komendy ds. programu oraz 
o phm. Piotra Karcza, w charakterze zastępcy komendanta ds. pracy z 
kadrą.
Komenda Hufca składa serdeczne podziękowania dla Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli, za nieodpłatne udostępnienie lokalu w Domu Pol-
sko-Słowackim pod obrady Zjazdu.
Źródło: Zespół Promocji i Informacji Hufca ZHP Gorlice

Kolejna partia nakrętek, które wspólnie zebraliśmy w sercu przy ul. Jagiełły, 
została przekazana! Ponad 600 kg trafiło do rodziców Kubusia, który cierpi na 
niezwykle rzadkie schorzenie genetyczne, mutację w genie UNC80, która powo-
duje m.in. ciężką hipotonię mięśniową. Kubusiowi pomóc możemy jeszcze w 
następujący sposób: na portalu zrzutka.pl, gdzie trwa akcja zbiórki pieniędzy: 
https://zrzutka.pl/3spper
na Facebooku znajduje się także grupa z licytacjami dla Kubusia: https://www.
facebook.com/groups/163858158905365
Zachęcamy do dalszego wrzucania nakrętek do naszego serducha, po uzbieraniu 
większej ilości zostaną one przekazane na kolejny szczytny cel.
Kubuś Chochołek (za informacją z portalu zrzutka.pl)
Kubuś urodził się 16.03.2020 r. i już w pierwszych minutach swojego życia walczył 
o oddech, ratowało go podanie tlenu. Od początku nie rozwijał się prawidłowo: 
nie podnosił główki podczas leżenia na brzuchu, przesypiał większość dnia i 
nocy, był bardzo mało aktywny, podczas karmienia wymiotował. Przez długie 
miesiące jeździliśmy od lekarza do lekarza, spędziliśmy miesiące w szpitalach.
W międzyczasie sami zdecydowaliśmy się wykonać bardzo kosztowane badania 
genetyczne, żeby ustalić skąd biorą się jego problemy. Wynik badań był dla nas 
ciosem. Okazało się że Kubuś cierpi na niezwykle rzadkie schorzenie genetyczne, 
mutację w genie UNC80, która powoduje: ciężką hipotonię mięśniową (wiotkość 
mięśni), globalne opóźnienie rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu znacznym, brak lub słabą mowę, brak zdolności cho-
dzenia, padaczkę, IUGR (hipotrofię wewnątrzmaciczną - zahamowanie wzrostu 
płodu), słaby przyrost masy ciała, dysmorfię twarzy. Wiotkość jego mięśni powo-
duje ogromne problemy z przełykaniem, co prowadzi do krztuszenia się i bardzo 
częstych wymiotów, w trakcie i po karmieniu. Poza tym schorzeniem, Kubuś ma 
nieoczywiste napady padaczkowe, bezdechy senne, które bardzo osłabiają jego 
organizm. 

Samochód nakrętek na leczenie Kubusia

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY HUFCA ZHP GORLICE



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

5październik 2021

25 października br., w Nowym Sączu, Wojewoda Małopolski Łukasz 
Kmita spotkał się z wójtami i burmistrzami z regionu. Podczas kon-
ferencji, wspólnie z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i 
samorządowcami, zaprezentowane zostały wyniki rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.
Na spotkaniu, które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódz-
kim Delegatura w Nowym Sączu, obecny był Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla.
W ramach programu, na realizację inwestycji w Małopolsce, prze-
znaczona została kwota 1 915 000 000 zł. Przypominamy, że do 
naszego Miasta trafi 14 899 950 zł na remont basenu odkrytego oraz 
modernizację oświetlenia z zastosowaniem inteligentnego systemu 
sterowania. 

fot. M.Książkiewicz / bobowa24.pl

„POLSKI ŁAD” - SPOTKANIE Z WOJEWODĄ MAŁOPOLSKIM W NOWYM SĄCZU

Długo wyczekiwanego remontu doczeka się otwarty basen kąpie-
lowy, a dzięki modernizacji oświetlenia poprawi się także bez-
pieczeństwo gorliczan! Miasto Gorlice otrzymało łącznie 14 899 950 
zł dofinansowania na realizację tych ważnych działań w ramach 
Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”!
Wniosek na realizację zadania pn. „Modernizacja bazy sportowo-re-
kreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców 
i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty etap 
I” uzyskał dofinansowanie w kwocie 9 900 000 zł, co stanowi 90% 
szacunkowych kosztów zadania.
Celem inwestycji jest modernizacja miejskiego otwartego base-
nu kąpielowego, który co roku, w okresie letnim służy wszystkim 
mieszkańcom Gorlic i powiatu gorlickiego. Obiekt funkcjonuje od 
ponad 40 lat, przez co uległ znacznej degradacji – obecnie jego 
stan techniczny oraz wizualny pozostawia wiele do życzenia, a jego 
potencjał pozostaje niewykorzystany. Inwestycja dotyczyć będzie 
zarówno robót budowlanych jak i zakupów specjalistycznego wypo-
sażenia basenu odkrytego, w tym zaplecza technicznego.
Realizacja przyczyni się do poprawy jakości i komfortu gorliczan i 
mieszkańców regionu korzystających z basenu. Dodatkowo, zmo-
dernizowane, nowoczesne otwarte kąpielisko będzie atrakcyjnym 
punktem na mapie turystycznej regionu - dotychczas basen, ze wz-
ględu na swój stan techniczny i estetykę, nie przyciągał turystów, 
co stanowiło duży brak na mapie turystycznej regionu!
Na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na 
terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu 
inteligentnego sterowania” Miasto uzyskało dofinansowanie w 
kwocie 4 999 950 zł! Szacunkowy koszt zadania to 5 555 500 zł.
Zadanie obejmie wymianę opraw sodowych oświetlenia ulicznego 
na oprawy LED wyposażone w sterowanie oraz dostosowanie ist-
niejących opraw LED do systemu sterowania, a także modernizację 
szaf oświetleniowych, wymianę bezpieczników słupowych, części 
wysięgników słupowych oraz instalację inteligentnego zarządzania 
oświetleniem.
Realizacja wpłynie pozytywnie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa, 
ale także pozwoli zadbać o środowisko, zmniejszając ilość zużytej 
energii elektrycznej oraz emisję dwutlenku węgla!
Cieszę się, że kolejne ważne inwestycje zostaną zrealizowane dzięki 
dofinansowaniu ze środków zewnętrznych! Oświetlenie pozytywnie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, które jest sprawą niezmien-
nie priorytetową. Nie bez znaczenia jest też aspekt ekologiczny. 
Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, to z kolei ważne 
działanie zarówno pod względem zdrowia mieszkańców, jak i tu-
rystyki. W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować za wsparcie 
parlamentarzystom, a w szczególności Panu Senatorowi Wiktorowi 
Durlakowi, Pani Poseł Barbarze Bartuś oraz Panu Posłowi Danielowi 
Milewskiemu - mówi burmistrz Rafał Kukla.

Prawie 15 mln zł z „Polskiego Ładu” na modernizację basenu oraz oświetlenia!

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY HUFCA ZHP GORLICE

Nowoczesne oświetlenie led

Oświetlenie starego typu - sodowe
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Rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji ukierunkowanej na 
rozwój gospodarczy miasta, czyli budowa strefy przemysłowej 
przy ul. Zakole! Miasto Gorlice podpisało umowę z wykonawcą, 
który zrealizuje zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Pr-
zypominamy, że pozyskaliśmy na ten cel 5 083 671,50 zł z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020!
W ramach projektu pod nazwą „Budowa strefy przemysłowej w 
Gorlicach przy ul. Zakole” planowane jest wyposażenie SAG w 
niezbędną infrastrukturę (sieć wodociągową, kanalizację sanitar-
ną, opadową, gazową, kanały technologiczne, oświetlenie) i we-
wnętrzny układ komunikacyjny (drogę wewnętrzną ze zjazdami, 
miejscami parkingowymi, placem manewrowym i chodnikiem).
Pierwsze prace – przygotowanie terenu pod inwestycję, czyli m.in. 
karczowanie, plantowanie, niwelacja – zaplanowane zostały na 
koniec marca 2022 r. Według harmonogramu roboty zakończą się 
w pierwszym kwartale 2023 r.
Teren przeznaczony pod nową strefę stanowią działki o łącznej 
powierzchni około 5,3 hektara. Całkowita wartość przedsięwzięcia 
wynosi ponad 7,3 mln zł. Wykonawcą została firma TERRA MOTA 
Sp. z o. o. z  siedzibą w Gorlicach.

Umowa na budowę SAG przy ul. Zakole podpisana

Dobiegł końca I etap modernizacji nawierzchni parkingu przy Szpitalu 
Specjalistycznym im. H. Klimontowicza, w ciągu ulicy Armii Krajowej.
Prace polegały na rozebraniu zniszczonej kostki betonowej na 
powierzchni 1 347 m², profilowaniu i zagęszczeniu mechanicznym 
podłoża, oraz ułożeniu kostki betonowej.
W kolejnym etapie wykonana zostanie nowa nawierzchnia pasa 
jezdnego, w postaci nakładki asfaltowej. Wykonawcą prac był Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach.

Zakończył się I etap remontu parkingu przy szpitalu

6 października br., w Muzeum Śląskim w Katowicach, podczas uroczystej 
gali Fundacji Orlen, wręczono pamiątkowe dyplomy laureatom IV edycji 
konkursu „Moje miejsce na Ziemi”. Projekt Miasta Gorlice „Cudowna lam-
pa Łukasiewicza” zdobył grant w wysokości 15 tys. zł!
Dzięki tym środkom, w przyszłym roku powstanie wyjątkowa publikacja 
– bogato ilustrowana bajka, której głównym bohaterem będzie Ignacy 
Łukasiewicz – twórca światowego przemysłu naftowego. Wydawnictwo 
ukaże się w 200. rocznicę urodzin naszego bohatera!
Gratulacje z rąk Prezesa Zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka w imieniu 
Burmistrza Rafała Kukli odebrał Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek.
Głównym celem projektu jest zapoznanie najmłodszych mieszkańców 
miasta z postacią Ignacego Łukasiewicza – światowej sławy wynalazcy, 
społecznika i filantropa, który może stanowić dla nich wartościowy wzór 
do naśladowania.
Publikacja skierowana będzie do przedszkolaków i uczniów pierwszych 
klas szkół podstawowych. Opowieść będzie stanowić świetne narzędzie 
edukacyjne dla nauczycieli. Ponadto, wydawnictwo będzie dostępne w 
miejskich oraz szkolnych bibliotekach.
Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN w ramach programu „Moje 
miejsce na Ziemi”.
Foto. Fundacja Orlen

Gala finałowa konkursu „Moje miejsce na Ziemi”

Rafał Kukla
W związku z całkowitym wykorzystaniem terenów gospodarczych przy ul. 
Bieckiej i potrzebą przygotowania w obrębie Gorlic kolejnych, atrakcyjnych dla 
potencjalnych inwestorów działek, rozpoczęliśmy budowę kolejnej strefy. Popr-
zednie realizacje okazały się dużym sukcesem. Tereny SAG II sprzedane zostały 
za ponad 5 ml zł, a na budowę najnowszej Strefy uzyskaliśmy znaczne dofinan-
sowanie. Teraz z niecierpliwością czekamy na efekty podpisanej z wykonawcą 
umowy – mówi burmistrz Rafał Kukla. Takimi działaniami pokazujemy, że zależy 
nam na rozwijaniu przedsiębiorczości i pobudzaniu koniunktury gospodarczej, a 
co za tym idzie, na tworzeniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców – dodaje.



Jedna z największych miejskich inwestycji drogowych w ostat-
nich latach dobiegła końca. Mowa o rozbudowie ul. Łokietka, 
która objęła odcinek o długości 1,7 km i pochłonęła blisko 9,5 
miliona złotych! Przez lata zaniedbana droga, dziś jest godna 
swojej „królewskiej” nazwy.
Miasto Gorlice, na realizację powyższego zadania, pozyskało 
dofinansowanie w ramach II edycji Funduszu Dróg Samorzą-
dowych – dotacja opiewa na kwotę 4 563 709,00 zł. Dodatko-
wo, wkład własny samorządu zasiliły środki w wysokości 1 903 
188,54 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Całość inwestycji objęła odcinek drogi powyżej skrzyżowania z 
ulicą Pocieszka do Brzezinki oraz od Brzezinki do skrzyżowania z 
ulicą Węgierską, gdzie niewygodne zakręty zostały zniwelowane 
do prostszego i krótszego odcinka.
Wyczekiwany przez liczne grono gorliczan remont dobiegł koń-
ca. Ze względu na szeroki zakres robót, na efekty musieliśmy 
poczekać. W tym miejscu dziękuję mieszkańcom ulicy za wyro-
zumiałość i cierpliwość w trakcie prowadzonych prac oraz życzę 
komfortowego użytkowania – mówi Burmistrz Rafał Kukla.
Zakres rzeczowo-finansowy realizacji zadania objął prace zwią-
zane z: siecią kanalizacji deszczowej i sanitarnej, siecią gazową, 
modernizacją oświetlenia, zabezpieczeniem sieci teletechnicz-
nej i elektrycznej, przebudową skrzyżowania pomiędzy ul. Ło-
kietka i ul. Węgierską, konstrukcją jezdni, chodników, zjazdów, 
nasadzeniem zieleni, oznakowaniem pionowym i poziomym, ro-
botami przygotowawczymi, rozbiórkowymi i wykończeniowymi 
oraz nadzorem inwestorskim. 
Działania Burmistrza Rafała Kukli, związane z pozyskaniem do-
finansowania na remont, wsparte zostały przez Barbarę Bartuś 
Poseł na Sejm RP, za co w tym miejscu pragniemy serdecznie 
podziękować.

Ulica Łokietka w nowej odsłonie

Nowa droga i ścieżka pieszo-rowerowa połączyły ulicę Bato-
rego z ulicą Kochanowskiego – tym samym długo oczekiwana 
inwestycja staje się faktem. Łącznik w tym miejscu to skrócenie 
drogi i alternatywny przejazd dla kierowców, to także urozmaice-
nie i ułatwienie dla cyklistów!
W ramach prac wykonany został nowy odcinek o długości ponad 
400 m. Wybudowana została jezdnia dwupasowa wraz ze ścieżką 
pieszo-rowerową. Przebudowane zostało skrzyżowanie w obrębie 
ul. Kochanowskiego, łącząc istniejące już ścieżki pieszo-rowe-
rowe.
Ponadto na końcowym odcinku ul. Kochanowskiego, przy zatoce 
autobusowej, powstało nowe miejsce odpoczynku – zadaszona 
wiata z ławkami i stołem.
Prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej były konty-
nuacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo-rowe-
rowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta 
Gorlice jako element podnoszący atrakcyjność turystyczną sub-
regionu sądeckiego”. Budowa łącznika ulic Batorego i Kocha-
nowskiego, to zadanie finansowane z budżetu Miasta Gorlice. 
Roboty wykonywane były w ramach projektu, na który Miasto 
Gorlice pozyskało prawie milion złotych dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki realizacji 
zadania wybudowano dwie trasy pieszo-rowerowe, wraz z ozna-
kowaniem i miejscem odpoczynku na każdej z nich, na odcin-
kach:
• A – B – w ciągu ulic: Batorego i Kochanowskiego,
• C – D – w ciągu ulic: Bieckiej, Solidarności, Michalusa, Chopina

Łącznik ulic Batorego i Kochanowskiego ukończony – mamy nową drogę



Niezwykłe okazy z kolekcji ks. Bronisław Świeykowskego! 
Spacerując po Gorlicach warto mieć oczy dookoła głowy! 

W różnych zakątkach miasta czają się wyjątkowe owady, okazy z 
entomologicznej kolekcji ks. Bronisława Świeykowskiego. Mini murale, 
niczym ryciny z kart przyrodniczego atlasu, ozdobiły budynki, mury, 
zakątki i zaułki Gorlic. 

Kim był ks. Bronisław Świeykowski?
Bohaterski burmistrz, duchowny, pedagog, przyrodnik, publicysta oraz 
społecznik, Honorowy Obywatel Miasta Gorlice, autor pamiętnika "Z 
dni grozy w Gorlicach" - postać znana każdemu mieszkańcowi Miasta 
Światła. Głównie kojarzony jest ze swojej działalności na rzecz miasta 
i jego mieszkańców w okresie I wojny światowej. Fakt, że entomologia 
była jego pasją, jest mało znany, choć jego kolekcja motyli i owadów 
cieszyła się popularnością w całym kraju, a nawet za granicą. 
Jak czytamy w publikacji Andrzeja Ćmiecha pt. "Ksiądz Bronisław 
Świeykowski 1865-1956…" był osobą szeroko znaną nie tylko z racji 
swoich dokonań; dużą popularność zyskał także jako kolekcjoner 
motyli. Wybitny pisarz i krytyk sztuki Józef Czapski pisał: w roku 1924 
poznałem w Gorlicach bohatera tamtej wojny księdza Świeykowskiego 
(...). Zbierał on przez całe życie motyle i różne owady, koledzy z 
Uniwersytetu Jezuickiego dosyłali mu cenne okazy z całego świata i w 
roku 1914 posiadał już kolekcje 35 000 motyli. Jeden szrapnel w 1915 
roku zniszczył mu tę kolekcję - owoc pracy całego życia. Co dzień 
wychodził pod wieczór z siatką i krótką pałką w rodzaju buławy. Stukał 
nią w pnie drzew, spadały mu wówczas do siatki najróżniejsze żuki, 
znajdował wśród nich rzadkie gatunki. Miał wówczas nową kolekcję, 
składającą się z 8000 motyli i owadów. 

Gdzie i kogo szukać?
1. Plac Dworzysko 2 
Biegacz zielonozłoty (Carabus auronitens) - gatunek dużego chrząszcza 
z rodziny biegaczowatych. 
2. Ul. Kręta
Wojsiłka pospolita (Panorpa communis) - to europejski gatunek owada 
z rzędu wojsiłek, o bardzo charakterystycznym, smukłym wyglądzie. 
3. Rynek 1 (Dziedziniec Ratusza)
Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) - bardzo rzadki gatunek chrząszcza, 
należy do rodziny kózkowatych.
4. Ul. Świeykowskiego
Pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) - to gatunek owada 
prostoskrzydłego z rodziny pasikonikowatych. 
5. Ul. Jagiełły (sufit przejścia w tunelu między przychodniami)
Fruczak gołąbek (Macroglossum stellatarum) zwany także dłużniec 
gwiaździk to motyl, należący do najlepiej latających na świecie.
6. Ul. 3 Maja 26 (przejście w bloku)
Husarz władca (Anax imperator) - gatunek ważki różnoskrzydłej. 
7. Park Miejski (wejście na most)
Jelonek rogacz (Lucanus cereus) to jeden z największych chrząszczy w 
Polsce, należy do rodziny jelonkowatych. 
8. Ul. Michalusa (budynek obok GCK) 
Paź królowej (Papilio machaon) - gatunek motyla dziennego z rodziny 
paziowatych. 
9. Ul. Solidarności (mur przy drodze)
Kruszczyca złotawka (Cetonia aurata) - gatunek chrząszcza z rodziny 
poświętnikowatych. Występuje w Europie Środkowej oraz w Azji Mniejszej. 
10. Ul. Korczaka (budynek Elpigazu, przy drodze)
Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa) - to gatunek owada z rodziny 
modliszkowatych, jedyny przedstawiciel modliszek w Europie Środkowej.

Owadzie uliczne portrety wykonał nowosądeczanin Mariusz Brodowski - 
artysta malarz, autor murali, działacz społeczny, animator, edukator, 
tworzący pod pseudonimem Mgr Mors. W swojej twórczości łączy różne 
techniki oraz wykorzystuje dostępne multimedia. W okresie letnim 
działa głównie w przestrzeni miejskiej, pracując przy wielkoformatowych 
obrazach, natomiast zimą tworzy mniejsze formaty wewnątrz budynków 
oraz obrazy na płótnie w pracowni malarskiej. Prowadzi także warsztaty, 
szkolenia i spotkania. 

Zapraszamy na wycieczkę 
śladami ks. Bronisława Świeykowskiego!

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

10.
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Uliczny atlas owadów ks. Bronisława Świeykowskiego

1. Biegacz zielonozłoty (Carabus auronitens) 
2. Wojsiłka pospolita (Panorpa communis) 
3. Nadobnica alpejska (Rosalia alpina)
4. Pasikonik zielony (Tettigonia viridissima) 
5. Fruczak gołąbek (Macroglossum stellatarum)

6. Husarz władca (Anax imperator)
7. Jelonek rogacz (Lucanus cereus)
8. Paź królowej (Papilio machaon)
9. Kruszczyca złotawka (Cetonia aurata)
10. Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa)  
 

1. 2.

8. 9.

10.

3.
7.4.

(mapa murali)

5.
6.
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K U R I E R  G O R L I C K I

             XXXVIII SESJA RADY MIASTA GORLICE             XXXVIII SESJA RADY MIASTA GORLICE
14 października br., w sali sesyjnej im. Wojciecha Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się (z zachowa-
niem reżimu sanitarnego, w maseczkach), XXXVIII Sesja Rady Miasta. Po otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o 
sporządzeniu protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta Gorlice oraz informacji z działalności Burmistrza Miasta za okres od 
16 września do 10 października 2021 r. - radni rozpatrzyli i przyjęli 7 uchwał. Pierwsza dotyczyła utworzenia Centrum Usług 
Wspólnych Miasta Gorlice (będzie to samorządowa jednostka organizacyjna, prowadząca gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, posiadającej 
swój statut. CUW Miasta Gorlice rozpocznie działalność z dniem 1 stycznia 2022 r., w zakresie finansowo- księgowym, kadrowo- płacowym, prawnym, realiza-
cji zadań inspektora ochrony danych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.) W drugiej uchwale określono wysokość stawek rocz-
nych podatku od nieruchomości (0,80 zł od 1kw powierzchni użytkowej mieszkalnej; 24,60 zł od 1m kw powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej; 11,80 zł od 1m kw powierzchni 
użytkowej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym; 5,15 zł od 1m kw powierzchni użytko-
wej, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń; 
6,50 zł od 1m kw powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: garażowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 8,40 zł od 1m kw powierzchni 
użytkowej; od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lo-
kalnych; 0,99 zł od 1m kw powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków; 5,00 zł od ha powierzchni pod wodami powierzchownymi lub wodami powierzchownymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych; 0,42 zł od 1m 
kw powierzchni pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego; 
0, 99 zł od 1m kw powierzchni niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji.) Trzecia uchwała dotyczy przyznania pożyczki z MARR S. A. na zadanie pn. 
„Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego 
„(Ze względu na konieczność poprawy dostępności budynku Ratusza- Segment A i Segment B- dla osób niepełnosprawnych, przygotowana została niezbędna 
dokumentacja techniczna - projekt budowlany, co pozwoliło na wystąpienie do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie, z wnioskiem o 
preferencyjną pożyczkę - oprocentowanie 0,15% w skali roku, stałe w całym okresie pożyczkowym, maksymalny okres spłaty do 150 miesięcy, karencja w 
spłacie kapitału do 6 miesięcy.) Kolejnymi uchwałami radni przyjęli: zadanie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zarządzania publiczną drogą 
wojewódzką; przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” w rejonie ul.św. Miko-
łaja; zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2021 r.; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
12 października 2021 roku do 15 listopada 2021 roku12 października 2021 roku do 15 listopada 2021 roku

12 października 2021 roku.
•  Wizyta delegacji Mieleckiej Rady Seniorów oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Mielcu (R. Kukla).
•  Spotkanie z przedstawicielami Gminy Gorlice i Gminy Sękowa w sprawie programu ZIT (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
•  Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
13 października 2021 roku.
• Spotkanie Zespołu d. s. Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice, w sprawie opiniowania projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta 

Gorlice (Ł. Bałajewicz).
• Podpisanie umowy z przedstawicielem Banku BNP Paribas, na obsługę bieżącą budżetu Miasta Gorlice (R. Kukla).
•     Spotkanie robocze (w formie online), w sprawie opracowania studium do programu „Kolej Plus”, z udziałem projektantów oraz przedstawicieli    
Urzędu Marszałkowskiego (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie w sprawie analizy koncepcji projektu budynku mieszkalnego przy ulicy J. Korczaka w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
14 października 2021 roku.
• Wręczenie nagród, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, nauczycielom z Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach, z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej (R. Kukla).
• Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kromera w Gorlicach (R. Kukla).
• Uroczystości z okazji 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach – jubileuszowy koncert oraz spotkanie okolicznościowe (R. Kukla).
16 października 2021 roku.
• Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Złotego Wieku (Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Rady Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Ł. Bałajewicz).
18 października 2021 roku.
• Spotkanie informacyjne (online) z mieszkańcami w sprawie studium planistyczno-prognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej 

nr 108 na odc. Gorlice – Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy po-
między ww. liniami”, opracowanego w ramach programu ,,Kolej Plus” na zlecenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (Ł. Bałajewicz).

19 października 2021 roku.
• Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego, w sprawie ochrony bezpieczeństwa 

ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli powiatu gorlickiego (Ł. Bałajewicz).
20 października 2021 roku.
• Obchody Jubileuszu 150-lecia Banku Spółdzielczego w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie z dziennikarzami (wizyta studyjna) w sprawie promocji Miasta Gorlice – inicjatywy ustanowienia roku 2022 ,,Rokiem Ignacego 

Łukasiewicza” (R. Kukla).
21 października 2021 roku.
• Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach (R. Kukla).
• Szkolenie dla kadry kierowniczej w ramach projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce’’ , zorganizowane przez Krakowski Park 

Technologiczny Sp. z.o.o (Kraków, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Seniora”, na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

w Gorlicach (R.Kukla).
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22 października 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Bogusławem Dętkosiem, w sprawie MPZP przy ulicy Korczaka w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
23 października 2021 roku.
• Spotkanie integracyjne z okazji ,,Dnia Seniora”, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 1 „Starówka” w Gorlicach (P.R. Kukla).
24 października 2021 roku. 
• Obchody 5-lecia Jubileuszu Gorlickiego Bractwa Kurkowego (R. Kukla).
25 października 2021 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Spotkanie Pana Łukasza Kmity, Wojewody Małopolskiego z Samorządowcami, podczas którego zaprezentowane zostały wyniki Rządowego 

Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”(Nowy Sącz, R. Kukla). Miasto Gorlice otrzymało łącznie 14 899 950 złotych. Na zadanie 
pn. „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju mia-
sta - basen kąpielowy otwarty etap I” - dofinansowanie w kwocie 9 900 000 złotych, na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania” - dofinansowanie w kwocie 4 999 
950 złotych.

26 października 2021 roku.
• Spotkanie przedstawicieli gmin członków klastra energii ,,Biała Ropa”, w sprawie dalszej działalności klastra (Moszczenica, R. Kukla, Ł. 

Bałajewicz).
27 października 2021 roku.
• Spotkanie w sprawie oceny projektu, dotyczącego budowy garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2021/2022, podczas którego odbyły się wybory do Prezydium Rady (R. 

Kukla, Ł. Bałajewicz).
28 października 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Michałem Lysym, Prezesem Zarządu SIM ,,Małopolska” Sp. z .o. o w sprawie planów inwestycyjnych (R. Kukla).Uroczy-

stość nadania imienia gen. Józefa Gizy Placówce Straży Granicznej w Tarnowie, na zaproszenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tarnowie (Tarnów, Ł. Bałajewicz).

• Wizyta Pani Boženy Forštnarič Boroje Ambasador Słowenii oraz Attache Obrony Gorazda Bartola, na Cmentarzu Wojennym Nr 91 w Gorli-
cach - złożono wiązanki kwiatów i zapalono symboliczne znicze pod Obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Słoweńskich poległych w czasie 
I Wojny Światowej oraz Krzyżem centralnym (R. Kukla).

• Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Seniora” na zaproszenie Gorlickiego Stowarzyszenia Seniorów (R. Kukla).
29 października 2021 roku.
• Zapalenie symbolicznych zniczy na grobach nieżyjących Włodarzy Miasta, pracowników samorządowych i oświatowych (R. Kukla, Ł. Bała-

jewicz).
• Uroczyste spotkanie promujące monografię albumu pt. „Władysław Długosz. Nie tylko odkrywca Borysławia”, na zaproszenie Wójta Gminy 

Sękowa oraz Stowarzyszenia „Pro Memoria”(R. Kukla).
1 listopada 2021 roku.
• Kwesta na rzecz renowacji zabytków na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
4 listopada 2021 roku.
• Spotkanie z duchownym protestanckiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w sprawie działalności na terenie Miasta Gorlice (R. Kukla).
• Spotkanie w sprawie organizacji obchodów uroczystości „Narodowego Święta Niepodległości” w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Podpisanie Porozumienia z przedstawicielem Gminy Biecz w sprawie dalszego funkcjonowania Gorlickiej Filii Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Bieczu, celem zapewnienia miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla mieszkańców Miasta Gorlice (R. Kukla).
• Spotkanie z udziałem przedstawicieli Gminy Gorlice oraz Gminy Sękowa, w sprawie realizacji wspólnych projektów, w ramach ZIT (Ł. Bała-

jewicz).
5 listopada 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Wiktorem Durlakiem, Senatorem RP, m.in. w sprawie planowanych inwestycji w Gorlicach w ramach Programu Rządo-

wego ,,Polski Ład”, a także wywozu pozostałych na trenie byłej Rafinerii w Gorlicach, niebezpiecznych odpadów (R. Kukla).
6 listopada 2021 roku.
• Uroczysty koncert z okazji Święta Narodowego Węgier, na zaproszenie Konsula Generalnego Węgier (Kraków, Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
8 listopada 2021 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu, w sprawie lokalizacji 

pomnika ,,Tereski” na płycie Rynku (Nowy Sącz, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie w sprawie Rządowego Funduszu „Polski Ład” na zaproszenie Wojewody Małopolskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego 

(Kraków, R. Kukla).
• Spotkanie z Panem Łukaszem Kmitą, Wojewodą Małopolskim, w sprawie pozyskania środków na wywóz niebezpiecznych odpadów pozo-

stałych na terenie byłej Rafinerii w Golicach oraz w sprawie utrzymania w zasobach Miasta, prawa własności gruntów przeznaczonych pod 
Specjalną Strefę Ekonomiczną w Gorlicach (Kraków, R. Kukla).

9 listopada 2021 roku.
• Spotkanie w Urzędzie Gminy Gorlice w sprawie kanalizacji, z udziałem przedstawicieli MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach, oraz Gminy Sękowa  

(Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z Panem Janem Przybylskim, Wójtem Gminy Gorlice oraz Panią Magdaleną Czech, Zastępcą Wójta Gminy Gorlice, w sprawie 

wspólnych inwestycji na granicy Miasta Gorlice i Gminy Gorlice (R. Kukla).
10 listopada 2021 roku.
• Uroczystości 15-lecia Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach , w ramach których odbył się koncert ,,Raut u Piłsudskiego”(R. Kukla).
• Jesienne spotkanie mieszkańców Osiedla Nr 5 ,,Krasińskiego” w Gorlicach (R. Kukla).
11 listopada 2021 roku.
• Obchody z okazji 103. rocznicy ,,Święta Niepodległości” – odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, złożono kwiaty i zapalono symboliczne 

znicze pod Pomnikiem Niepodległości, a także odśpiewano hymn ,,Mazurek Dąbrowskiego” w ramach projektu ,,Niepodległa do Hymnu”  
(Ł. Bałajewicz).

• Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza z okazji Święta Niepodległości (R. Kukla).
• X edycja Biesiady Pieśni Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowana w GCK (R. Kukla).
13 listopada 2021 roku.
• Spotkanie okolicznościowe zorganizowane z okazji „Dnia Seniora” na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 4 ,,Mariampol” w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie okolicznościowe zorganizowane z okazji „Dnia Seniora” na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 11 ,,Łysogórskie’’ w Gorlicach  

(R. Kukla).
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Ryszard Ludwin interpelował w sprawie remontu ulic.
W odpowiedzi na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 14 października 2021 roku w sprawie remontu ulic: 
Pocieszka, Reja informuję, że trwają przygotowania do wykonania nawierzchni ulepszonej na ulicy Pocieszka jeszcze w tym 
roku. Obecnie załatwiane są sprawy terenowo-prawne niezbędne do wykonania zgłoszenia remontu w Wydziale Architek-
tury Starostwa Powiatowego. Nawierzchnia końcowego odcinka ul. Reja została w miesiącu październiku wyremontowana 
destruktem asfaltowym. Z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych w budżecie Miasta nie widzę obecnie 
możliwości wprowadzenia do budżetu i realizacji tego zadania w bieżącym roku. Wniosek będzie analizowany przy tworze-
niu projektu budżetu na 2022 rok.

Mariola Migdar złożyła interpelację w sprawie utrzymania czystości na terenie miasta.
W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 14 października br., w sprawie utrzymania 
czystości na terenie Miasta Gorlice informuje, że w ramach poprawy estetyki naszego otoczenia w kolejnym roku budżeto-
wym zakupione zostaną dodatkowe dystrybutory na woreczki Fibi” posprzątaj po swoim psie. Urządzenia zostaną zamon-
towane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez spacerowiczów z czworonogami. Foliowe woreczki do istniejących już 
dystrybutorów są dostępne w tutejszym Urzędzie, będą na bieżąco uzupełniane przez służby miejskie.
Nadmieniam, że w ramach edukacji Urząd Miejski ponownie wystąpił z apelem do właścicieli psów celem przypomnienia 
zasad prawidłowego utrzymywania zwierząt domowych (psów) na terenach miejskich.

Uszkodzone (zdatne do naprawy) pojemniki na odpady komunalne są remontowane a brakujące uzupełniane w miarę dostępnych środków 
finansowych. Celem poprawy estetyki zwiększone zostaną kontrole stanu sanitarno -porządkowego Miasta. W związku z występującym zanie-
czyszczaniem miejsc publicznych w rejonie osiedlowych altan na odpady odpadami wielkogabarytowymi informuję, że obowiązkiem Zarządcy 
nieruchomości jest zapewnienie utrzymania miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie estetycznym, sanitarnym i porządkowym.
Przyjęta aktualnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje zmiany, których celem jest odejście od zbiorowej odpowie-
dzialności za odpady” w zabudowie wielolokalowej i doprowadzenie do efektywnego rozliczania z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
przez ich wytwórców, co w przypadku organizowanych wcześniej zbiórek odpadów wielkogabarytowych było niemożliwe uwagi na ich podrzu-
canie przez osoby nieuprawnione, było to powodem ponoszenia także znaczących kosztów. Dodatkowo również nie można było stwierdzić kto 
jest właścicielem odpadów - umożliwia to PSZOK.
Na podstawie w/w ustawy Rada Miasta będzie mogła postanowić o indywidualnym ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami przez 
właścicieli lokali w budynkach wielolokalowych. Podjęcie takiej uchwały będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy właściciel nieruchomości w 
uzgodnieniu z gminą, zapewni techniczne mozliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach.

Adam Piechowicz złożył interpelację w sprawie przejścia dla pieszych.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2021 roku w sprawie oznaczenia przejścia dla pieszych w pasie drogowym drogi kra-
jowej ul. Kościuszki informuję, że ponownie wystąpiłem do zarządcy drogi krajowej o rozpatrzenie wniosku. Przypominam, 
że droga krajowa nr 28 jest drogą główną przyśpieszoną. Potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych determinują różne 
czynniki, między innymi natężenie ruchu pieszych. GDDKiA przeprowadzała pomiary ruchu pieszych w rejonie wspomniane-
go we wniosku sklepu, jednak ilość pieszych przekraczających w tym miejscu pas jezdny nie wskazywała na potrzebę wy-
znaczenia przejścia. Niemniej, mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych skierowałem wniosek powtórną analizę warun-
ków drogowych i ruchowych w rejonie budynku nr 91, oraz rozpatrzenie przekazanego wniosku zgodnie z kompetencjami.

Gorlickie obiekty na liście punktów 
edukacyjnych Poznaj Polskę!

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

27 października br., w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Gorlicach, odbyła się 
inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2021/2022.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele młodzieży z Miejskich Zespołów Sz-
kół w Gorlicach wraz z opiekunami, a także Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kuk-
la, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Zastępca Burmistrza Łukasz 
Bałajewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Beata Mikruta - Kawa, która pełni rów-
nież funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, a także Sekretarz Miasta 
Daniel Janeczek.
Sesja rozpoczęła się uroczystym ślubowaniem: Uroczyście ślubuję rzetelnie i 
sumiennie wykonywać obowiązki wobec młodzieży, strzec jej interesów, czy-
nić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, naszego Miasta, dobra obywateli, pr-
zestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Statutu. 
W skład Młodzieżowej Rady Miasta nowej kadencji weszli: Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1: Maciej Labut, Adam Wieścieciński, Oliwia Klukowska, Emilia 
Jędrzejowska. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3: Katarzyna Hajduk, Małgor-
zata Walczyk, Damian Bilski, Kamil Pudełko. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4: Izabella Malisz, Jessica Haluch, Lena Halibożek, Julia Lizak. Uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 5: Hubert Wójcikiewicz, Michalina Worytko, Lena 
Święs, Maciej Zawiliński. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6: Natalia Komosa, 
Weronika Gugulska, Iga Kusiak, Iga Nowak.
Po ślubowaniu, młodzi Radni wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącym został 
Hubert Wójcikiewicz z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5, Zastępcą Damian Bilski z 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 3, a Sekretarzem wybrana została Natalia Komosa 
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 6. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: uczenni-
ca Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 Oliwia Klukowska, Julia Lizak z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 4 oraz Michalina Worytko z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5.
Młodzieżowa Rada Miasta Gorlice pełni funkcję organu wspomagającego Bur-
mistrza oraz Radę Miasta w podejmowaniu decyzji, które są odzwierciedleniem 
potrzeb młodzieży.  Dzięki temu młodzież naszego miasta może śmiało wy-
rażać swoje opinie oraz powoływać szereg ciekawych inicjatyw.
Nowym Radnym życzymy sukcesów i pomyślności. Wierzymy, że kreatywność 
i świeże spojrzenie młodzieży, pozwoli zrealizować wiele ciekawych inicjatyw!

Inauguracyjna Sesja 
Młodzieżowej Rady Miasta
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Wielkimi krokami zbliża się dwusetna rocznica urodzin Ignacego 
Łukasiewicza, która jest okazją do szerszego rozpropagowania wie-
dzy o tym wielkim innowatorze, wynalazcy i pionierze przemysłu 
naftowego oraz odwiedzenia miejsc z nim związanych, w tym także 
Miasta Światła.
Na zaproszenie Miasta Gorlice, Restauracji Kaflarnia oraz marki 
Karpating, w ostatni weekend w naszym mieście gościliśmy grupę 
dziennikarzy turystycznych.
Wizytę studyjną rozpoczęła prezentacja lokalnych produktów oraz 
uroczysta kolacja, w której w imieniu Burmistrza Rafała Kukli, udział 
wziął jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.
W trakcie pobytu uczestnicy odbyli wycieczkę po Ziemi Gorlickiej 
śladem Ignacego Łukasiewicza i „czarnego złota” - zwiedzili m.in. 
Muzeum Regionalne PTTK, Skansen Przemysłu Naftowego „Mag-
dalena”, Pałac Długoszów oraz pierwszą na świecie kopalnię ropy 
naftowej w „Pustym lesie”.
Dotarli także do najważniejszych obiektów turystycznych regionu 
m.in. zabytkowych świątyń wpisanych na listę UNESCO, wyludnio-
nych łemkowskich wsi, czy miejsc związanych z historią I wojny 
światowej.
Partnerem wizyty była gorlicka firma Podróże4x4, dzięki której 
dziennikarze zwiedzali okolicę w samochodach terenowych. 
Z niecierpliwością czekamy na efekty wizyty, które z pewnością pr-
zyczynią się do promocji całego powiatu, szczególnie w kontekś-
cie historii przemysłu naftowego i ogłoszonego „Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza” roku 2022.
http://karpating.pl/

Niedawno ruszyło przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki „Poz-
naj Polskę”, w ramach którego można ubiegać się o granty na 
wycieczki szkolne do wskazanych przez Ministra miejsc, wśród 
których znalazły się dwa gorlickie obiekty!
Lista punktów edukacyjnych ukazała się początkiem września. 
W pierwszej wersji znalazł się na niej tylko jeden obiekt z ziemi 
gorlickiej – Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfus-
sa. W związku z tym Burmistrz Rafał Kukla zwrócił się do Minis-
tra Edukacji i Nauki z wnioskiem o ponowną analizę i dopisanie 
do niej dwóch bezsprzecznie ważnych miejsc – Muzeum Regio-
nalnego PTTK im. Ignacego Łukasiewicza oraz Skansenu Prze-
mysłu Naftowego Magdalena. Wniosek spotkał się z pozytywnym 
odzewem i lista została zaktualizowana o obiekty z Gorlic!
Przedmiotem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, jest wsparcie or-
ganów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci 
i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie 
procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie uczniom poznawa-
nia Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach przed-
sięwzięcia przyznawane są dotacje celowe w wysokości 5, 10 lub 
15 tys. zł.

Wieść o Ignacym poniesie się w Polskę – wizyta studyjna dziennikarzy

Gorlickie obiekty na liście punktów 
edukacyjnych Poznaj Polskę!
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W przyszłym roku przypada dwusetna rocznica urodzin Ignacego Łuka-
siewicza, a także mija 140 lat od jego śmierci. Jak wiadomo, ten wielki 
innowator i wynalazca, związany był z naszym regionem - działał nie 
tylko w Gorlicach, ale także m.in. w Jaśle, Krośnie, Bóbrce, Rzeszowie. 
Z tej okazji, przedstawiciele samorządów oraz instytucji związanych 
z Łukasiewiczem i przemysłem naftowym, podjęli wspólną inicjatywę 
upamiętnienia przyszłorocznych jubileuszy.
6 października w Rzeszowie, odbyła się konferencja prasowa, po któ-
rej miało miejsce uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie 
ustanowienia roku 2022 – „Rokiem Ignacego Łukasiewicza” oraz od-
znaczenia go pośmiertnie Orderem Orła Białego przez Prezydenta RP. 
W trakcie wydarzenia swój podpis na liście złożyli: Władysław Ortyl – 
Marszałek Województwa Podkarpackiego, prof. Piotr Koszelnik – Rek-
tor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Konrad 
Fijołek – Prezydent Rzeszowa.
W spotkaniu udział wzięli także samorządowcy z Podkarpacia i 
Małopolski, w tym Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef 
Gawron oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Uczestnicy konferencji wspólnie zadeklarowali wolę organizacji w roku 
2022 uroczystości i wydarzeń upamiętniających i upowszechniających 
postać Łukasiewicza. W trakcie konferencji głos zabrał także Burmis-
trz Miasta Gorlice, który przybliżył dokonania tego wielkiego Polaka 
w naszym mieście, podkreślił jego zasługi i podziękował za wspólne, 
ponadregionalne działania.
Konferencja odbyła się przed szkołą, do której uczęszczał w latach 
1832-1836 Ignacy Łukasiewicz – I Liceum Ogólnokształcącym w 
Rzeszowie. Wówczas było to gimnazjum.
Podczas wydarzenia zostały także odsłonięte tablice prezentujące logo 
Roku Łukasiewicza. 
Przypominamy, że Burmistrz Rafał Kukla, wspólnie z Panią Poseł Bar-
barą Bartuś poczynili już pierwsze kroki w stronę uczczenia tych waż-
nych rocznic – m.in. zwrócili się do Narodowego Banku Polskiego o 
wybicie monety okolicznościowej.
Cieszymy się, że pamięć o Ignacym Łukasiewiczu jest podtrzymywana 
nie tylko w Gorlicach i wierzymy, że współpraca ponadregionalna przy-
niesie efekty i w przyszłym roku należycie wybrzmi jego imię!

Wspólnie rozmawiali o uczczeniu 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza

16 października br., w Dworze Karwacjanów w Gorlicach, odbyła 
się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Zło-
tego Wieku w Gorlicach 2021/2022.
W nastrój powagi wydarzenia wprowadził uczestników Chór Can-
tores Carvatiani przy Muzeum Dwory Karwacjanow i Gładyszów w 
Gorlicach, pod dyrekcją Anny Cisoń- Połeć, pieśnią „Gaude mater 
Polonia“ - Raduj się Matko Polsko, jednego z najstarszych religij-
nych utworów liryki polsko-łacińskiej, średniowiecznego hymnu 
ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa.
Wśród zaproszonych i przybyłych gości obecni byli: Zastępca Bur-
mistrza Łukasz Bałajewicz, Przewodniczący Rady Miasta Gorlice 
Robert Ryndak oraz pełna sala spragnionych wiedzy, kultury, śpie-
wu, wycieczek - studentów - seniorów, którzy w swojej jesieni 
życia dostrzegli złotą paletę barw, złotą jesień życia w Uniwersy-
tecie Złotego Wieku. W napięciu, ale głośno i radośnie, powtarzali 
za rektorem UZW Romanem Dziubiną rotę ślubowania, zakoń-
czoną słowem „Ślubuję!”. Kolejna pieśń Chóru Cantores Carvatia-
ni - „Gaudeamus igitur” - „Radujmy się !“ - wzruszyła całą brać 
studencką - seniorów i wysłuchała jeszcze trzy piękne miłością do 
Ojczyzny pieśni.
Po koncercie, brawach, podziękowaniach za wzbogacenie uro-
czystości, gratulacje złożyli przedstawiciele władz Miasta Gorlice 
- Zastępca Burmistrza Łukasz Bałajewicz i Przewodniczący Rady 
Miasta Robert Ryndak - życząc seniorom - studentom zdrowia, 
aktywności, bezpieczeństwa i zdobywania wiedzy.
Uroczystość zakończyła się wykładem inauguracyjnym prof. dr. 
hab. inż. Kazimierza Wiecha, wybitnego entomologa Uniwersy-
tetu Rolniczego w Krakowie, kierownika Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku na UR, propagatora wiedzy historycznej, świadomości pań-
stwowej i narodowej - wykładem z prezentacją: „Polak, Węgier 
dwa...“. Wykład o historii relacji polsko - węgierskiej, obejmujący 
1000 lat wzajemnego sąsiedztwa.
Tekst i zdjęcia: Uniwersytet Złotego Wieku

Gaude, mater Polonia... - Inauguracja Roku Akademickiego



100 - lecie GLINIKA GORLICE!100 - lecie GLINIKA GORLICE!
W minioną sobotę Gorlicki Klub Sportowy „Glinik Gorlice” obchodził 
swoje 100-lecie! Głównym punktem programu był mecz seniorów, 
w którym GKS zmierzył się z Wisłą Kraków. Przyjacielskie spotkanie 
zakończyło się wynikiem 0:6.
Święto miłośników piłki nożnej w Gorlicach rozpoczęła msza świę-
ta dziękczynna z okazji Jubileuszu w Bazylice NNMP. Punktualnie 
o 12:00 zaczął się „mecz stulecia“. W przerwie spotkania prezesi 
klubów Dawid Błaszczykowski z Wisły i Paweł Szarowicz z Glinika 
wymienili się symbolicznymi koszulkami. 
Po meczu seniorów, wręczono odznaczenia PZPN oraz wyróżnienia 
klubu GKS Glinik. Nagrody klubowe wręczyli Prezes GKS-u Paweł 
Szarowicz, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz. Powędrowały one do gorlickich piłkarzy, siatkar-
zy, koszykarek i zapaśników. 
Po godzinie 15:00 rozpoczął się mecz Oldboys, w którym drużyna 
Glinika Gorlice zmierzyła się z Karpatami Krosno.
Równocześnie z wydarzeniami sportowymi, na płycie bocznej stadio-
nu odbył się Jubileuszowy Piknik. Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji dla najmłodszych w tym m.in. lot balonem na uwięzi, strefę 
gier i zabaw, stoiska gastronomiczne. Spotkać można było też Jaku-
ba Błaszczykowskiego, który chętnie rozdawał autografy i fotogra-
fował się z fanami.
Podczas wydarzenia kibice zapewnili głośny doping zagrzewając 
drużyny do walki oraz zadbali o wyjątkową oprawę wydarzenia.
W przerwach wydarzeń, na stadionie mogliśmy zobaczyć pokazy i 
występy Cheerleaders GKS, Akademii GKS Glinik oraz pokaz tanecz-
ny grupy Bling Dance Show.
W imieniu Władz Miasta i Zarządu GKS serdecznie dziękujemy Ja-
rosławowi Królewskiemu, firmom Nowak-Mosty S.A, Wysowianka, 
Empol, Libropol, TR Ubezpieczenia, Centrum Diagnostyki Obrazowej 
Pachana Szczerba, Art-man, Multikop, Auto Złom Gubała, All Building 
Solutions, Chili Restauracja, Weronica, Monterm, Kasyno Park oraz 
Powiatowi Gorlickiemu za pomoc w organizacji całego przedsięwzię-
cia.
Następnych 100 lat dla Glinika!
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Zakończeniu sezonów sportowych towarzyszą kolejne dobre infor-
macje dla sportowców z gorlickiego! Tym razem przedstawiamy 
Wam pochodzącego z pobliskiej Kobylanki motocyklistę, Sebas-
tiana Guzika, reprezentującego klub Enduro Team Gorlice!
W sezonie 2021 brał udział w zawodach enduro/crosscountry, w 
których osiągał duże sukcesy! Wygrał cztery na pięć rund Pucha-
ru Polski Południowej Cross Country, co w klasyfikacji generalnej 
dało motocykliście najwyższą pozycję na podium i tytuł Mistrza 
Pucharu Polski Południowej Cross Country w klasie Expert!
Sebastian Guzik promował także Miasto Światła w trakcie Mistrzo-
stw Świata Hard Enduro WESS, które odbyły się 11-12.09.2021 r. 
W tym starciu odniósł kolejne sukcesy! W 1 dzień wyścigu, wygrał 
rywalizację w swojej klasie – Expert, a w klasyfikacji generalnej na 
świecie zajął wysoką, 37. pozycję! W drugi dzień z kolei, wywalc-
zył 57. pozycję na świecie.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki! Zapraszamy do śledze-
nia mistrza z Gorlic! Enduro Team Gorlice

Sportowe sukcesy Sebastiana Guzika i Enduro Team Gorlice!

W piątek, 8 października w Dworku Konckim w Kątach odbyła 
się gala SouthBattle Fight Night. Podczas wydarzenia zapre-
zentowali się zawodnicy z Gorlic, w tym Oskar Cionek, który 
wygrał swój półzawodowy debiut! Gratulujemy!
SouthBattle to seria imprez sportowych promujących młodych 
zawodników trenujących KICKBOXING. Podczas tegorocznej 
edycji SouthBattle widzowie obejrzeli dziesięć pojedynków, 
w tym siedem walk zawodowych. W głównej walce wieczoru 
nowosądeczanin Rafał Dudek zmierzył się z Francuzem Jere-
my Antonio, który wygrał walkę.
Oskar Cionek stoczył pojedynek z Patrykiem Szczerbą.

Oskar Cionek wygrywa podczas SouthBattle Fight NightOskar Cionek wygrywa podczas SouthBattle Fight Night

W sobotę, 9 października 2021 roku, odbył się jubileuszowy, 40. 
Gorlicki Harcerski Rajd Turystyczny.
W tym roku, w rajdzie wzięło udział aż 150 uczestników, w tym 
zuchy, harcerze, instruktorzy, seniorzy oraz osoby, które w pr-
zeszłości były członkami naszego hufca. Po wędrówce szlakami 
rodzimego Beskidu Niskiego i warsztatach, odbył się uroczysty 
apel oraz ognisko, podczas którego w myśl hasła rajdu „A pa-
miętasz jak…“ wspominaliśmy ubiegłe edycje oraz instruktorów, 
którzy odeszli już na wieczną wartę. Nad ogniskiem unosił się 
gromki harcerski śpiew przy akompaniamencie gitar.
Źródło: Zespół Promocji i Informacji Hufca ZHP Gorlice

40. Gorlicki Harcerski Rajd Turystyczny


