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W dniach 18-22 września, ośmio-
osobowa reprezentacja Uniwer-
sytetu Złotego Wieku w Gorlicach 
uczestniczyła, zaproszona przez 
Sądecki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, w uroczystości Jubileuszu 
25-lecia Lwowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.  
Wielkie wydarzenie dla Polonii 
we Lwowie, nad którym Patronat 
Honorowy objął Marszałek Sena-
tu RP, Stanisław Karczewski. Uro-
czyste obchody rozpoczęły się 
19 września mszą św. w kościele 
św. Antoniego przy ul. Łyczakow-
skiej, której przewodniczył ks. 
biskup Marian Buczek.  
Po mszy uczestnicy uroczystości 
udali się na Cmentarz Orląt Lwow-
skich, narodowy panteon Obroń-
ców Lwowa. Wzruszający spa-
cer, pełen powagi i zadumy nad 
patriotyzmem, bohaterstwem, 
poświęceniem się dla Ojczyzny, 
ofiarą życia i śmierci. Wiązanka 
kwiatów biało-czerwonych, zni-
cze... i dalszy spacer po Cmen-
tarzu Łyczakowskim - niezwykłej 
polskiej nekropolii, gdzie w gro-
bowcach, nagrobkach zapisana 
jest historia Lwowa i Polski...zna-
nych ludzi kultury, sztuki, nauki, 

polityki. Zdjęcie przy grobie Marii 
Konopnickiej, a w pobliżu ważny 
grobowiec dla gorliczan - miejsce 
wiecznego spoczynku Wojciecha 
Biechońskiego, burmistrza Gorlic 
w latach 1887 - 1902, powstańca 
Powstania Styczniowego, pocho-
wanego z generalskimi hono-
rami. W 180. rocznicę urodzin 
gorliczanie położyli na grobie 
biało-czerwone goździki i zapalili 
znicze. Chwila zadumy nad ży-
ciem, śmiercią, pamięcią...  
Po południu uroczyste obchody 
Jubileuszu w auli Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Me-
dycznego. Wszystkich witała 
prezes Lwowskiego UTW doc. 
dr n. med. Ewelina Hrycaj- Ma-
łanicz. W nastrój wzruszenia 
wprowadził chór „Lutnia”. Po 
prezentacji 25 lat działalności 
Lwowskiego UTW, odbył się wy-
kład Wiesławy Borczyk - prezes 
Ogólnopolskiej Federacji Stowa-
rzyszeń UTW, prezes Sądeckie-
go UTW – „Polskie Uniwersyte-
ty Trzeciego Wieku i ich rola w 
budowie polityki senioralnej”. 
Były też wystąpienia zaproszo-
nych gości, gratulacje, życzenia 
i okolicznościowe przesłania. 

Dzień Sybiraka w 80. rocznicę agresji 
Związku Radzieckiego na Polskę
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17 września br. minęła 80-ta 
rocznica ataku ZSRR na Polskę. 
Tego dnia obchodzimy też Świa-
towy Dzień Sybiraka. Z tej oka-
zji w Gorlicach odbyły się uro-
czystości patriotyczne.  
W 1939 roku, nasz kraj stał się 
ofiarą agresji ze strony Związku 
Socjalistycznych Republik Radziec-
kich. 17 września 1939 roku, kie-
dy Polacy opadli z sił po trwającej 
17 dni obronie przed III Rzeszą, 
od wschodu granicę przekra-
czyło ok. 620 tys. żołnierzy, 4,7 
tys. czołgów i 3,3 tys. samolo-
tów Armii Czerwonej.  
Do niewoli trafiło przeszło 
250 tys. polskich żołnierzy, w 
tym 18 tys. oficerów. Jeńcy 
byli zsyłani na Sybir.   
Tegoroczne obchody rozpoczął apel 
przy moście im. Zesłańców Sybiru 
w Gorlicach. Delegacje złożyły przy 
obelisku wieńce i wiązanki kwiatów, 
a swoje przemówienie wygłosił 
prezes gorlickiego Koła Związku Sy-
biraków - Zbigniew Lewczykowski. 

O godzinie 10.00 odbyła się 
uroczysta Msza św. w Bazylice 
Mniejszej pw. Narodzenia NMP w 
Gorlicach,  której przewodniczył 
ks. Stanisław Górski.  
Po Mszy, uczestnicy wydarzenia 
przemaszerowali pod Krzyż Ka-
tyński na Cmentarzu Parafialnym. 
Zgromadzeni złożyli okoliczno-
ściowe wieńce, a Starosta, Ma-
ria Gubała, wygłosiła okoliczno-
ściowe przemówienie.  
Światowy Dzień Sybiraka jest or-
ganizowany od 1991 roku przez 
Związek Sybiraków założony w 
1928 roku. Po II wojnie światowej 
z powodów politycznych Związek 
nie mógł działać. Jego reaktywacja 
nastąpiła w 1988 roku.  
W uroczystościach udział wzięli 
parlamentarzyści, przedstawicie-
le samorządów, służb munduro-
wych, organizacji kombatanckich, 
młodzież szkolna oraz mieszkańcy 
miasta i powiatu. Miasto Gorlice re-
prezentował Burmistrz Rafał Kukla 
oraz Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Ryndak.

Gorliczanie na dawnych polskich Kresach
Honorowe odznaki PZITB oraz NOT 

dla Burmistrza Rafała Kukli



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

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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27 września piękny jubileusz 
100-lecia urodzin obchodzi-
ła Pani Maria Wałęga. Z tej 
okazji w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Gorlicach odbyła 
się wyjątkowa uroczystość w 
gronie rodziny, najbliższych, 
personelu i współmieszkań-
ców oraz władz samorzą-
dowych, którą rozpoczęła 
msza św. w intencji Jubilatki. 
Życzenia pomyślności, wielu 
lat życia w dobrym zdrowiu 

i radości Dostojnej Jubilatce 
złożył Burmistrz Gorlic Rafał 
Kukla, Przewodniczący Rady 
Miasta Robert Ryndak, Sta-
rosta Gorlicki Maria Gubała, 
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Gorlicach Danuta 
Zakrzewska, przedstawiciel 
Gminy Łużna Dawid Wresiło 
i Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych Szymon Ślusarz oraz 
Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej Ewa Chłanda.  

Nie zabrakło także wielu ser-
decznych życzeń ze strony 
rodziny. Burmistrz Rafał Kukla 
odczytał uroczysty list gra-
tulacyjny od Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Mora-
wickiego oraz Wojewody 
Małopolskiego Piotra Ćwika. 
Pani Maria urodziła się w 27 
września 1919 roku w Mszan-
ce. Miała 10-cioro rodzeń-
stwa, z 94 - letnią siostrą, 
mieszkającą blisko 500 km od 
Gorlic chętnie wymienia kore-
spondencję listowną.  
Dziś pochwalić się może dużą 
rodziną, m.in. 12-stką wnu-
cząt i 13-stką prawnuków. 
Jak wspomina, bardzo lubiła 
śpiewać, udzielała się nawet w 
parafialnym chórze. Do dziś ze 
szczegółami opowiada o wyda-
rzeniach z jej życia, doskonale 
pamięta m.in. czasy szkolne. 
 

100 lat Pani Marii!
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Honorowe odznaki PZITB oraz NOT 
dla Burmistrza Rafała Kukli

17 września br., w Pałacu Dłu-
goszów w Siarach, odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Za-
rządu Oddziału Krakowskiego 
Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa. Na 
zaproszenie organizatorów, 
jako Członek Zarządu Od-
działu Małopolskiego PZITB, 
udział wziął Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.  
Miło nam poinformować, że w 
czasie posiedzenia Burmistrz 
Gorlic został podwójnie odzna-
czony – Srebrną Odznaką Ho-
norową Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo – Technicznych NOT, 
którą wręczył Mirosław Borycz-
ko oraz Złotą Odznaką Honoro-
wą Polskiego Związku Inżynie-
rów i Techników Budownictwa, 
którą wręczyli Przewodniczący 
Zarządu Oddziału PZITB w 
Krakowie Maciej Gruszczyński 
i Członek Honorowy PZITB dr 
inż. Zygmunt Rawicki.  
Polski Związek Inżynierów i 
Techników Budownictwa, w 
skrócie PZITB, kontynuator 
Polskiego Związku Inżynierów 
Budowlanych utworzonego 4 
maja 1934 r., jest twórczym sa-

morządnym stowarzyszeniem 
naukowo-technicznym zrzesza-
jącym inżynierów i techników 
oraz studentów. Zajmuje się 
problematyką budowlaną oraz 
sprawami zawodowymi i spo-
łecznymi swoich członków.  
Podstawowymi celami PZITB 
są m. in.: dbanie o właściwy 
poziom zawodowy i etycz-
ny oraz godność i solidarność 
swoich członków, rozwój myśli 
technicznej i organizacyjnej 
budownictwa, dbanie o wyso-
kie kwalifikacje kadry technicz-
nej budownictwa i udzielanie 
pomocy w rozwoju zawodo-
wym członków Związku, ochro-

na praw zawodowych swoich 
członków, reprezentowanie 
niezależnej opinii i wypowiada-
nie się w sprawach dotyczących 
budownictwa i jego uregulo-
wań prawnych, prowadzenie 
rzeczoznawstwa budowlanego, 
ochrona środowiska w proce-
sie projektowania, realizacji i 
użytkowania obiektów budow-
lanych i dbanie o zachowanie 
wartości kulturowych istnieją-
cych obiektów budowlanych, 
a także organizowanie życia 
koleżeńskiego, pomocy zawo-
dowej i samopomocy koleżeń-
skiej.
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Pożegnanie lata w TPD

Pożegnanie lata z Klubem EGIDA
22 września br., w Domu Re-
kreacyjno-Terapeutycznym w 
Turzy, Klub Abstynenta „EGI-
DA”, zorganizował „Integra-
cyjne Spotkanie Rodzin Abs-
tynenckich”. To spotkanie od 
lat nazywamy „Pożegnaniem 
Lata” i organizujemy je póki 
promienie słońca ogrzewają to 
przyjazne miejsce. Była pięk-
na, słoneczna pogoda i rado-
sna atmosfera wśród uczestni-
ków wydarzenia. W spotkaniu 
udział wzięło 48 osób i 22 
dzieci oraz zaprzyjaźnione Klu-
by „Horyzont” w Bieczu i „Stara 
Plebania” w Grybowie.  
Celem jest zawsze chęć bycia 
razem, poprawa relacji rodzin-
nych i społecznych. To wła-
śnie dzięki temu, że władze 
Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
wydzierżawiają naszemu Klu-
bowi ten domek z werandą, 
poddaszem, placem do zaba-
wy, boiskiem i miejscem na 
ognisko, możemy organizo-
wać takie spotkania. W tym 
miejscu chcemy serdecznie 

podziękować naszemu ko-
ledze Staszkowi i GKRPA w 
Rzepienniku Strzyżewskim za 
rozumienie i dobrą współpracę 
na rzecz trzeźwości.  
I tym razem najwięcej radości 
z tego spotkania miały dzieci. 
Dzieciom najbardziej smako-
wała  wata cukrowa. Nauka 
życia na trzeźwo to również 
zabawa, rozmowy, wspólne 
śpiewanie, które poprowadziła 
koleżanka Grażyna z akom-
paniamentem gitary. W spo-
tkaniu z nami uczestniczyła 
terapeutka z CTU i zarazem 
członek Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych w Gorlicach – Pani 
Genowefa Michniak. Z powo-
du wielości obowiązków nie 
mógł przybyć na spotkanie 
Burmistrz Miasta Rafał Kukla. 
Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za możliwość zorganizo-
wania kolejnego już Pożegna-
nia Lata z naszymi rodzinami. 
Źródło: Prezes Klubu „EGIDA” Jan Taboł

30 września br., Gorlicka Rada 
Seniorów uczestniczyła w pik-
niku pieszo-rowerowym, re-
alizowanym w ramach pro-
jektu „Wyjdź w Karpaty”. Na 
starcie oraz mecie rajdu, uczest-
nikom towarzyszył Burmistrz Mia-
sta Gorlice Rafał Kukla.  
Członkowie Gorlickiej Rady Senio-
rów spędzili ten dzień aktywnie. 
Pieszo i na rowerach pokonali 
trasę z ul. Lipowej do Willi Ludwi-
nów, korzystając przy tym z pięk-
nej, jesiennej pogody.  
Na zakończenie wydarzenia od-

był się wspólny grill oraz prelek-
cja Przewodniczącego Gorlickiej 
Rady Seniorów  pt. „Jak chronić 
Karpaty”, dotyczącą zagadnień z 
dziedziny geologii, geomorfologii 
i ochrony środowiska.  
W trakcie spotkania nie zabrakło 
także rozmów i wspólnego śpiewu.

Piknik pieszo-rowerowy Gorlickiej Rady Seniorów

26 września br., na Osiedlu Mło-
dych, odbyło się „Pożegnanie 
lata” zorganizowane przez Zarząd 
Osiedla nr 5 w Gorlicach i Placów-
kę Wsparcia Dziennego Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci.  
W spotkaniu wzięli udział zapro-
szeni goście: Aleksander Augustyn 
– Kierownik Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Spraw Społecznych, Maria 

Ludwin – Przewodnicząca Komisji 
Oświaty Rady Miasta, Jan Leśniow-
ski – Zastępca Prezesa Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedla 
Młodych”, Maria Jamro – była Prze-
wodnicząca Zarządu nr 5. Nie zabra-
kło także  członków Zarządu oraz 
dzieci wraz z rodzicami.   
Spotkanie rozpoczęło się od powita-
nia zebranych  gości oraz dzieci przez 
Przewodniczącą Osiedla nr 5  Małgo-
rzatę Miękisz-Müller  i Prezesa Zarzą-
du TPD Stanisławę Bąk. W programie 
najmłodsi uczestniczyli w pogadance 
przeprowadzonej przez funkcjo-
nariusza Powiatowej Policji. Odbył 
się konkurs plastyczny „Bezpieczna 
droga do szkoły”, w którym udział 
wzięło 15 dzieci. Chętne osoby miały 
możliwość sprawdzenia swojej wie-
dzy w quizie  „Stop uzależnieniom”. 
Uczestnicy zmierzyli się z 12 pytania-
mi dotyczącymi uzależnień.  

Mnóstwo atrakcji oraz świetnej roz-
rywki dostarczyły Animatorki, które 
zorganizowały dla dzieci mnóstwo 
gier i zabaw. Pod koniec spotkania 
Komisja w składzie: Maria Ludwin 
oraz Aleksander Augustyn wyło-
nili i nagrodzili zwycięzców kon-
kursu plastycznego w następują-
cych kategoriach: klasy I-III, IV-VI 
oraz VII-VIII. Odbyło się również 
podsumowanie quizu o uzależ-
nieniach, a  zwycięzcy zostali na-
grodzeni przez Komisję.  
Kierujemy podziękowania dla Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Miej-
skim w Gorlicach za ufundowa-
nie nagród w/w wymienionych 
konkursach oraz Firmie InPost za 
przekazane kubków dla dzieci. W 
ramach realizacji programu „Żółty 
Talerz” dzieciom zapewniono zdro-
we kanapeczki, owocowe szaszłyki.    
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14 września br., na gorlickim 
Rynku, już po raz trzeci ,odby-
ło się wydarzenie dla wszyst-
kich, którym nie jest obojętne 
środowisko naturalne, czyli 
EKOsfera!
W ramach imprezy uczestnicy 
mieli okazję do dyskusji na te-
mat zanieczyszczeń powodo-
wanych nieodpowiedzialnym 
ogrzewaniem gospodarstw do-
mowych oraz złą gospodarką 
cieplną, a także do zapoznania 

się z ekologicznymi rozwiąza-
niami w obszarze ogrzewania, 
jak i życia codziennego.
Na płycie Rynku stanął Ener-
getyczny Autobus ze spe-
cjalistami Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii z War-
szawy, w którym w niezwykle 
interesujący sposób, przedsta-
wione zostały proekologiczne 
rozwiązania dla gospodarstw 
domowych dotyczące m.in. 
gospodarki cieplnej czy zuży-

17 września br., w Pałacu Długoszów 
w Siarach, odbyło się wyjazdowe 
posiedzenie Zarządu Oddziału Kra-
kowskiego Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownictwa. 
Na zaproszenie organizatorów, jako 
Członek Zarządu Oddziału Małopol-
skiego PZITB, udział wziął Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.  

30 września br. Burmistrz Gor-
lic Rafał Kukla odebrał prome-
sę na realizację remontu ul. 
Łokietka. Spotkanie z samo-
rządowcami, podczas którego 
Wicewojewoda Małopolski Zbi-
gniew Starzec przekazał pro-
mesy, odbyło się w Starostwie 
Powiatowym w Gorlicach. 
Kwota dofinansowania w wy-
sokości 4 844 975 zł przy-
znana została Miastu Gorlice 
w ramach II edycji Fundu-
szu Dróg Samorządowych w 
województwie małopolskim. 
Planowane do realizacji w ra-
mach zadania prace obejmą 
odcinek drogi powyżej skrzy-

żowania z ulicą Pocieszka do 
Brzezinki oraz od Brzezinki do 
skrzyżowania z ulicą Węgier-
ską - łącznie blisko 1,7 km. 
Ponadto promesy na remon-
ty dróg w powiecie gorlic-
kim odebrali Starosta Gorlicki 
Maria Gubała, Wójt Gminy 
Moszczenica Jerzy Wałęga oraz 
Przewodniczący Rady Gminy 
Lipinki Bogdan Czeluśniak. 
W uroczystym spotkaniu 
uczestniczyła również Poseł 
na Sejm RP Barbara Bartuś, 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Mirosław Waląg oraz Członek 
Zarządu Tomasz Płatek.

Kolejna EKOsfera za nami!

cia energii elektrycznej.
W namiocie gorlickiego Eko-
doradcy można było wymienić 
stare, zużyte żarówki trady-
cyjne, na żarówki LED, oddać 
baterie i inne elektroodpady w 
zamian za oczyszczające po-
wietrze rośliny.
W południe do zaciętej rywali-
zacji stanęli miłośnicy nie tylko 
środowiska, ale również języ-
ka polskiego – w ekologicznym 
dyktandzie, które poprowadzi-
ła Kacza Para Eko, wzięli udział 
zarówno dorośli jak i dzieci.
Nie zabrakło także ekologicz-
nych warsztatów, podczas 
których poruszono tematykę 
ZeroWaste, omówiono zagad-
nienia związane z ochroną pta-
ków, ze szczególnym uwzględ-
nieniem chronionego Bociana 
Czarnego.

W trakcie wydarzenia uczest-
nicy mieli możliwość bez-
pośredniego kontaktu z Mi-
strzem Kominiarskim, który 
opowiadał dlaczego przeglądy 
kominów są ważne oraz jakie 
zagrożenia wynikają z nie-
czyszczenia przewodów komi-
nowych.
Jedną z atrakcji EKOsfery była 
możliwość obejrzenia filmu 
Punkt Krytyczny, na specjalnie 
przygotowanych w Pawilonie 
Historii Miasta leżakach.
Dziękujemy wszystkim, któ-
rym los Ziemi nie jest obojęt-
ny. Mamy nadzieję, że grono 
gorliczan dbających o środo-
wisko naturalne będzie stale 
rosło. Aby osiągnąć wielki cel i 
zadbać o świat dla przyszłych 
pokoleń, musimy zacząć od 
małych kroków!

 
Burmistrz odebrał promesę na remont ul. Łokietka
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Mieszkańcy osiedla Skrzyń-
skich mogą korzystać już z 
nowego, 160-metrowego  od-
cinka chodnika wzdłuż ul. 
Jagodowej. Zadanie zostało 
wybrane do realizacji w ra-
mach budżetu obywatel-
skiego na 2019 rok.  
Ul. Jagodowa to jedna z 
wewnętrznych ulic Osie-
dla „Skrzyńskich”, prowadzi 
między innymi do kościo-
ła, dworca PKP, przystanku 
MZK czy pobliskiej restaura-
cji. Wykonanie tej inwestycji 
w znacznym stopniu poprawi 

Wykonawcą prac był Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

Nowy chodnik przy ul. Jagodowej

ul. Orzeszkowej została za-
mknięta dla ruchu – trwają już 
prace związane z jej remon-
tem.
Zadanie to zwyciężyło w ubie-
głorocznym głosowaniu w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
na rok 2019, uzyskując naj-
wyższy wynik w kategorii za-
dań ogólnomiejskich.
Roboty obejmą remont i mo-
dernizację nawierzchni o dłu-
gości około 300 m. Zakres 
prac to: frezowanie istniejącej 
warstwy asfaltowej, regula-

Trwają prace związane z remontem ul. Orzeszkowej
cja studni i krat ulicznych, 
obustronna wymiana kra-
wężników. Zniszczona droga, 
często używana jako skrót w 
kierunku ul. Węgierskiej, w 
ostatnim czasie była w bardzo 
złym stanie.
Prace są prowadzone przez 
Przedsiębiorstwo Drogowo 
Mostowe „Godrom” Sp. z o. o. 
w Gorlicach. 
Za wszelkie utrudnienia prze-
praszamy.
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Zakończono prace przy doświetle-
niu kolejnych przejść na terenie 
Gorlic - przejścia pieszo - rowero-
wego w ciągu ulicy Bieckiej, przy 
skrzyżowaniu z ulicą Okrzei oraz w 
ciągu ul. Hallera, w obrębie skrzy-
żowania z ulicą Korczaka.  
Roboty zostały wykonane 
przez Przedsiębiorstwo Pro-
d u k c y j n o - H a n d l o w o - U s ł u -

Bezpieczniej na kolejnych przejściach dla pieszych

bezpieczeństwo wszystkich 
użytkowników tej drogi. 
 

gowe HEAN w Gorlicach, za 
kwotę brutto 25.584 zł.  
Wykonana inwestycja poprawi 
bezpieczeństwo pieszych użytkow-
ników ruchu w obrębie miasta. 
Doświetlając „zebry” zastosowano 
źródło światła o innej barwie niż 
oświetlenie ulic, co pozwoli na 
zwiększenie widoczności.
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1 października jest Międzyna-
rodowym Dniem Osób Star-
szych. Pamiętają o tym stu-
denci - seniorzy Uniwersytetu 
Złotego Wieku w Gorlicach. 
Spędzają ten dzień bardzo ak-
tywnie, cyklem - „Spacerkiem 
po dziejach Gorlic”.
Rok temu, w 100- lecie odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę, szli uliczkami Sta-
rówki, gdzie historia dróg do 
Niepodległej, zapisana jest w 
nazwach ulic: Mickiewicza, 3 
Maja, Piłsudskiego, Narutowi-
cza, Świeykowskiego, Łukasie-
wicza.
W tym roku - 80- tej rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, 
agresji III Rzeszy i Związku 
Radzieckiego na Polskę, oku-
pacji niemieckiej, martyrologii, 
łapanek, wywózek do obozów 
koncentracyjnych, konspiracji, 
ruchu oporu - liczne grono słu-

chaczy UZW ruszyło na kolejny 
historyczny spacerek.
Tę lekcję historii zaczęli w 
Muzeum Regionalnym PTTK, 
gdzie prezentowana jest cza-
sowa wystawa pt. „II wojna 
światowa na Ziemi Gorlickiej”. 
Gawęda Katarzyny Liany - ku-
stosz muzeum - doskonale 
przekazała studentom wiedzę 
o tych odległych wydarzeniach.
W nastroju okupacyjnych cza-
sów wyruszyli na spacerek, by 
odnaleźć ślady wojny i okupa-
cji zapisane w tablicach, po-
mnikach, miejscach pamięci, 
które w codziennym pędzie 
mijamy, może nieznamy, może 
zapomnieliśmy.
Studenci mieli okazję zobaczyć 
Menorę na ścianie budynku 
przy ul. Cichej oraz pomnik 
na placu Dworzysko - upa-
miętniające żydowskie getto, 

holocaust i likwidację połowy 
mieszkańców miasta. Odwie-
dzili też dziedziniec Ratusza 
- miejsce pamięci, gdzie pod-
czas okupacji zamordowano 

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

Osiedli, Pań z firmy SIGMA, 
członkiń Krajowej Partii Eme-
rytów i Rencistów... Były pro-
gramy artystyczno - muzyczne, 
smaczne poczęstunki, a nawet 
spektakl teatralny ,,Śpiąca kró-
lewna” dla słuchaczek UZW, w 
wykonaniu Grupy Teatralnej,, 
„Aktywny Senior” , przy Stowa-
rzyszeniu Kulturalno - Oświa-

Konferencja pt. „80. rocznica wybuchu II wojny światowej”
25 września br., w auli Cen-
trum Kształcenia Praktyczne-
go i Ustawicznego w Gorli-
cach, odbyła się konferencja 
popularnonaukowa pt. „80. 
rocznica wybuchu II woj-
ny światowej”. Organizato-
rem konferencji było Sto-
warzyszenie Miłośników 
Ziemi Gorlickiej (SMZG).  
Konferencję poprowadził wi-
ceprezes SMZG – dr Sławomir 
Mrozek. Uroczystość rozpo-
częła się odśpiewaniem hym-
nu państwowego. Po hymnie 
prowadzący przypomniał naj-
ważniejsze fakty związane z 
II wojną światową.  
Wszystkich zebranych powi-
tał prezes SMZG – Roman 
Trojanowicz. Wśród gości byli 
m.in.: Starosta Powiatu Gorlic-
kiego – Maria Gubała, kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych – Aleksan-
der Augustyn, dyrektor CKPiU 
– Adam Tarsa. Uczestnikami 
była również młodzież ze szkół 
średnich - z Zespołu Szkół 
Zawodowych w Bieczu oraz 
Branżowej Szkoły I Stopnia 
Cechu Rzemiosł i Przedsiębior-
czości im. Jana Kilińskiego w 
Gorlicach, Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Gorlicach wraz z 
dyrekcją i opiekunami.  
Prezes Trojanowicz podzięko-
wał sponsorom, dzięki którym 
możliwe było zorganizowa-
nie tej imprezy – Staroście 
Gorlickiemu i Burmistrzowi 
Miasta Gorlice. Prelegenta-
mi, którzy przybliżyli tamten 
okres w historii Polski byli: 
1. Zbiginiew Barylak - na-
uczyciel ze Stróżnej, były 

wicewojewoda nowosą-
decki, obecnie emeryt. 
Temat prelekcji: „Sto-
sunki polsko-niemiec-
kie w latach 1933-1939” 
2. Jerzy Nalepka - członek za-
rządu powiatu gorlickiego, w 
poprzedniej kadencji wicesta-
rosta, historyk z wykształcenia. 
Temat prelekcji: „Agre-
sja hitlerowskich Niemiec 
na Polskę i wojna obronna” 
3. Michał Kalisz - starszy in-
spektor w oddziałowym biurze 
badań historycznych Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszo-
wie. Temat prelekcji: „Gor-
licki Wrzesień ’39 na fotogra-
fiach niemieckiego okupanta” 
4. Daniel Markowicz - naczelnik 
wydziału rozwoju starostwa 
powiatowego w Gorlicach, od 
wielu lat zajmuje się fundu-
szami europejskimi. Z racji 
wykształcenia i zainteresowań 
szczególnie lubi chronić zabyt-
ki. Temat prelekcji: „Wieniawa 
i jego rola w latach 1938-1940” 
5. Sławomir Mrozek 
- doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie historii, współ-
redaktor Kwartalnika Gorlickie-
go. Temat prelekcji: „Dziwna 
wojna – postawa sojuszników 
Polski na agresję Niemiec” 
6. Teresa Folga-Naidoo 
- doktor nauk humanistycz-
nych w zakresie historii, pra-
cownik naukowy w polskim 
uniwersytecie na obczyźnie 
w Londynie „PUNO”. Temat 
prelekcji: „Władze polskie 
podczas II wojny światowej” 
Dr Sławomir Mrozek podzięko-
wał wszystkim prelegentom za 
przybycie i ciekawe prelekcje. 

czwórkę dzieci oraz zobaczyli 
budynek „Sklarczykówkę”, w 
którym podczas okupacji mie-
ściła się siedziba gestapo.

Prezes SMZG Roman Trojano-
wicz podsumował konferen-
cję naukową, dziękując raz 
jeszcze prelegentom oraz go-
ściom za tak liczne przybycie. 

 
Tekst: Sławomir Mrozek 
Zdjęcia: Sławomir Mrozek, Roman Tro-
janowicz

Spacerek UZW po Gorlicach - śladami II wojny światowej i okupacji
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Zgodnie z planami, od 1 paź-
dziernika, tabor Miejskiego Za-
kładu Komunikacyjnego w Gor-
licach będzie kursował z większą 
częstotliwością, a także w no-
wych kierunkach, m.in. do Bie-
cza, Szymbarku, Bielanki.
W trasę wyruszyły nowoczesne, 
dostosowane do osób niepeł-
nosprawnych, osób starszych i 
kobiet w ciąży autobusy, wypo-
sażone w klimatyzację, monito-
ring, darmowe WiFi, gniazdka 
USB, a także uchwyty do moco-
wania rowerów.
Nowością jest bilet miesięczny w 
formie e-karty, którą będzie się 
doładowywało co miesiąc i odbi-
jało przy wsiadaniu do autobusu 
na specjalnie do tego przystoso-
wanym czytniku znajdującym się 
przy kasie obok kierowcy.
Wdrożono także systemu dyna-
micznej informacji pasażerskiej, 
działający w oparciu o serwis 
internetowy kiedyPrzyjedzie.pl. 
Dzięki niemu nasi pasażerowie 
uzyskali dostęp do informacji o 
czasach rzeczywistych odjazdów 
autobusów z dowolnego przy-
stanku w naszej sieci komunika-
cyjnej.
Przewoźnik planuje także w 
przyszłości zakup i montaż w 
autobusach terminali do płace-
nia kartą za zakupy biletów jed-
norazowych i miesięcznych.
Wraz z początkiem październi-
ka zaczyna obowiązywać nowy 
rozkład jazdy autobusów MZK 
Gorlice. Miejski tabor świadczył 
będzie usługi przewozowe na 10 
liniach, w obrębie miasta, a tak-
że okolicznych gmin. Przywróco-
ne zostało połączenie do Biecza. 
Nowym kierunkiem są także tra-
sy w obrębie Gminy Gorlice – do  
Szymbarku oraz Bielanki. 

Zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców zwiększona została 
także częstotliwość połączeń, 
szczególnie w obrębie Gorlic, 
gdzie autobusy danej linii przy-
jadą na przystanki nawet co 30 
min. Dzięki dodatkowym kursom 
podróż transportem publicznym 
możliwa będzie także w godzi-
nach wieczornych. 
Jednocześnie, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, rozszerzono zakres 
uprawnień do bezpłatnych prze-
jazdów dla osób po 70 roku ży-
cia (poprzednio z darmowych 
przejazdów korzystać mogli 
seniorzy po 75 roku życia) oraz 
wprowadzono ulgę dla uczniów 
i studentów w wysokości 65%, 
(poprzednio 50%) obowiązującą 
przy wykupie biletów miesięcz-
nych.
Ponadto z bezpłatnych prze-
jazdów korzystać mogą m.in.  
dzieci do 4 roku życia, dzieci 
niepełnosprawne oraz ich opie-
kunowie. 
Cieszę się bardzo, że z bazy 
MZK, na ulice wyjechały nowo-
czesne Solarisy. Naszym priory-
tetem jest dostosowanie miej-
skiej komunikacji publicznej do 
potrzeb mieszkańców, tak by 
wygodnie było dojechać autobu-
sem do szkoły, pracy, na zakupy 
itp. Wszyscy wiemy, że miasto 
w godzinach szczytu jest mocno 
zakorkowane. Może właśnie gę-
sta siatka połączeń, nowy tabor 
i korzystne ulgi sprawią, że chęt-
niej będziemy korzystać z usług 
MZK i tym samym na ulice wy-
jedzie mniej samochodów. Nie-
wątpliwie będzie to miało także 
aspekt ekologiczny – mówi Bur-
mistrz Rafał Kukla.

MZK GORLICE 
– NOWY ROZKŁAD! 

– NOWE LINIE! 
– NOWA JAKOŚĆ! 

– CZĘSTSZE KURSY!
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Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie informuje, że 
chcąc usprawnić proces obsłu-
gi potencjalnych beneficjen-
tów Programu Priorytetowego 
“Czyste Powietrze” uruchomił 
nową usługę polegającą na 
możliwości elektronicznej re-
zerwacji terminu spotkania 
z pracownikiem WFOŚiGW 
w Krakowie w celu uzyska-
nia informacji dotyczących 
złożenia wniosku w ramach 
Programu “Czyste Powietrze”. 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej

Infolinia: (+48) 22 45-90-945

Godziny działania infolinii 7.30-
15.30

Formularz kontaktowy

Email: CzystePowietrze@nfosi-
gw.gov.pl
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SESJA RADY MIASTA GORLICE

26 września br., w sali sesyj-
nej im. W. Biechońskiego w 
Urzędzie Miejskim, odbyła 
się XI Sesja Rady Miasta. Po 
otwarciu sesji i informacji o 
porządku obrad, radni zapo-
znali się z działalnością Bur-
mistrza Miasta za okres mię-
dzysesyjny od 16 sierpnia 
do 15 września 2019 roku 
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oraz rozpatrzyli i przyjęli 15 
projektów uchwał. 7 z nich 
dotyczyło uchwalenia zmia-
ny miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go Miasta Gorlice- Plan Nr 2; 
Plan Nr 2 - dla działek przy 
ul. dr. Jana Rybickiego; Plan 
Nr 3- działka przy ul. Parko-
wej; Plan Nr 4- działki przy 

19 sierpnia 2019 roku.
•Narada robocza w sprawie 
zorganizowania obchodów 80. 
rocznicy wybuchu II wojny 
światowej (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie robocze z Dyrekto-
rem MZK w sprawie projektu 
partnerskiego ,,Rozbudowa 
systemu ekologicznego trans-
portu sposobem na mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza i 
wyższy komfort podróżowania 
w obszarze funkcjonalnym mia-
sta Gorlice’’ (Ł. Bałajewicz).
•Uroczystość 77. Rocznicy li-
kwidacji Getta w Gorlicach 
- złożenie okolicznościowych 
wiązanek kwiatów i zapalenie 
symbolicznego znicza przy ta-
blicy upamiętniającej te wyda-
rzenia(Ł. Bałajewicz).
21 sierpnia 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Elżbietą Ga-
bryś, Koordynatorem i Opiniu-
jącym w Urzędzie Wojewódz-
kim w Krakowie, w sprawie 
inwestycji przebudowy drogi 
przy ulicy Dukielskiej w Gorli-
cach (Kraków, R. Kukla).
22 sierpnia 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Marią Gu-
bałą, Starostą Powiatu Gorlic-
kiego, na temat wspólnych in-
westycji na terenie miasta (R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panią Małgorzatą 
Małuch, Wójtem Gminy Sęko-
wa, Prezesem MZK Sp. z o.o. w 

Gorlicach, na temat uruchomie-
nia linii autobusowej do Gminy 
Sękowa (R. Kukla).
•Spotkanie w ramach Zjazdu 
Małopolskiej Sieci Rad Senio-
rów w Gorlicach (D. Janeczek).
23 sierpnia 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Jackiem 
Gołdą Dyrektorem Wydziału 
Rolnictwa w Małopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim, w sprawie 
aplikowania wniosków w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych (Kraków, R. Kukla).
28 sierpnia 2019 roku.
•Wręczenie nagród w konkur-
sach ,,Kochasz dzieci ? Nie pal 
śmieci”, ,,Ekologia w obiekty-
wie”, ,,Pokonam SMOG”, ,,Czy-
ste powietrze”, zorganizowa-
nych przez ZGZG dla uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjum z terenu Powiatu Gorlic-
kiego (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Czesła-
wem Rakoczym, Wójtem Gmi-
ny Lipinki, w sprawie transportu 
niskoemisyjnego (R. Kukla).
29 sierpnia 2019 roku.
•Wręczenie stopni nauczyciela 
mianowanego, nauczycielom z 
gorlickich szkół (R. Kukla).
•Spotkanie z Prezesem Klubu 
Sportowego ,,Znicz” z Pruszko-
wa, w sprawie zorganizowania 
treningów dla dzieci i młodzie-
ży w okresie wakacyjnym, na 
obiektach OSiR-u w Gorlicach 

(R. Kukla).
31 sierpnia 2019 roku.
•Oficjalne otwarcie 9. Woje-
wódzkiego Zlotu Powiatowych 
Drużyn Pożarniczych w Gorli-
cach (OSiR, R. Kukla).
•Zabawa dla dzieci pod hasłem 
,,Pożegnanie Wakacji”, zorga-
nizowana przez Zarząd Osiedla 
Nr 11 ,,Łysogórskie” w Gorli-
cach (R. Kukla).
•,,Biesiada na zakończenie 
lata”, spotkanie okolicznościo-
we na zaproszenie Zarządu 
Osiedla Nr 12 ,,Krasińskiego” w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
1 września 2019 roku.
•Obchody 39. Rocznicy Pod-
pisania Porozumień Sierpnio-
wych, zorganizowane przez 
oddział Nr 1 Regionu Mało-
polskiego NSZZ ,,Solidarność” 
- złożenie  wiązanek kwiatów 
oraz zapalenie symbolicznego 
znicza pod tablicą upamiętnia-
jącą księdza Jerzego Popiełusz-
kę, na Cmentarzu Parafialnym 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
•Uroczystości obchodów 80. 
rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej, w ramach których 
w Bazylice Mniejszej w Gor-
licach odbyła się uroczysta 
msza święta, złożono wiązanki 
kwiatów pod budynkiem Sklar-
czykówki oraz zapalono sym-
boliczne znicze na cmentarzu 
z okresu II wojny światowej(R. 

Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Impreza plenerowa „Poże-
gnanie lata”, zorganizowana 
w ramach Galicyjskiej Mozaiki 
Kulturalnej (Szymbark, Ł. Bała-
jewicz).
2 września 2019 roku.
•Miejskie uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2019/2020 w 
MZS Nr 1 w Gorlicach (R. Ku-
kla).
3 września 2019 roku.
•Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz).
•Posiedzenie Gorlickiej Rady 
Seniorów (Ł. Bałajewicz).
•Podpisanie umowy o dofi-
nansowanie wniosku ,,Gorlicki 
świat malucha”, w ramach pod-
działania 8.5 wsparcie na rzecz 
łączenia życia zawodowego z 
prywatnym - RPO 2014 – 2020  
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Krakowie (Kraków, R. Kukla).
4 - 8 września 2019 roku.
•Święto miasta partnerskiego 
Papa oraz Święto miasta Srem-
ski Karlovći, wizyta na zapro-
szenie lokalnych samorządów 
w ramach  współpracy (Węgry 
– Serbia, R. Kukla).
5 września 2019 roku.
•Oficjalne otwarcie  XIV Mię-
dzynarodowych Sportowych 
Mistrzostw Polski dla Pracowni-
ków Samorządowych, Radnych 
i Parlamentarzystów (Ł. Bałaje-

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

ul. Wincentego Pola; Plan Nr 
4- działki przy ul. Robotni-
czej; Plan Nr 4- działki przy 
ul. Stróżowskiej i ul. ks. Sta-
nisława Tokarza; Plan Nr 3- 
działka przy ul. Zamkowej. 
Jedna z uchwał dotyczyła 
przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go Miasta Gorlice- Plan Nr 3, 
dla działek przy ul. Błażeja 
i Stanisława Wrońskich. 7 
pozostałych i przyjętych 
uchwał dotyczyło: wyraże-
nia zgody na zawarcie ko-
lejnych umów dzierżawy; 
wyrażenia zgody na udziele-
nie ulgi w spłacie należności 
pieniężnych przypadających 
Miastu Gorlice; zmiany Bu-
dżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2019r. ; zmiany 
Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Miasta Gorlice; 
uchwalenia regulaminu gło-
sowania w wyborach ław-
ników do sądów powszech-
nych (na kadencję od 2020 
do 2023); wyboru ławników 
do Sądu Rejonowego na ka-
dencję 2020 - 2023( wybie-
ra się w głosowaniu tajnym 
ławnika do Sądu Rejonowe-
go w Gorlicach); projektu 
uchwały w sprawie przystą-
pienia do realizacji projektu 
w ramach Działania 3.1. 2 
Strefy aktywności gospodar-
czej- SPR Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na 
lata 2014 - 2020.(uchwała 
wyraża zgodę na przystąpie-
nia Miasta Gorlice do projek-
tu i złożenia wniosku aplika-
cyjnego pn. Budowa strefy 
przemysłowej w Gorlicach 
przy ul. Zakole).
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wicz).
7 września 2019 roku.
•Narodowe Czytanie Nowel 
Polskich, zorganizowane przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
8 września 2019 roku.
•Wręczenie pucharów, nagród 
na zakończenie XIV Międzyna-
rodowych Mistrzostw Polski dla 
Pracowników Samorządowych, 
Radnych i Parlamentarzystów 
(OSiR, Ł. Bałajewicz).
•Uroczystości upamiętniają-
ce 100. rocznicę odsłonięcia 
Pomnika Niepodległości z pła-
skorzeźbą Juliusza Słowackie-
go, zlokalizowanego w Parku 
Miejskim w Gorlicach -złożenie 
symbolicznej wiązanki kwiatów 

(Ł. Bałajewicz).
•,,Piknik Ułański” - wydarzenie 
zrealizowane w ramach projek-
tu „Gorlice 19-19. Wiwat Nie-
podległa!” w Parku Miejskim w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
9 września 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawicielami 
firmy TAURON w sprawie pro-
blemów i potrzeb dotyczących 
dystrybucji energii elektrycznej 
na terenie miasta Gorlice (R. 
Kukla)
•Losowanie fazy grupowej na V 
Międzynarodowy Turniej Kole-
jarz CUP dla dzieci i młodzieży, 
zaplanowany na 14 i 15 wrze-
śnia 2019 roku w Stróżach (R. 
Kukla).
10 – 11 września 2019 

roku.
•Międzynarodowe Forum Inwe-
stycyjne pn. ,,Kałusz - inwest 
2019”, zorganizowane przez 
Radę Miejską Miasta Kałusza 
oraz Izbę Gospodarczą, w ra-
mach współpracy miast part-
nerskich, z udziałem gorlickich 
przedsiębiorców (Kałusz, R. 
Kukla).
13 września 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Marią Tarsą 
Prezesem Spółdzielni Produk-
cyjno – Handlowej ,,Jedność’’ 
w Gorlicach na temat bieżącej 
działalności (R. Kukla).
•Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki Elektrocie-
płownia ,,Gorlice” Sp. z o.o. (Ł. 
Bałajewicz).

14 września 2019 roku.
•,,Niepodległościowa Feta u 
Długosza”- wydarzenie  zor-
ganizowane w ramach świę-
towania  Jubileuszu 100-lecia 
odzyskania niepodległości (R. 
Kukla).
•Koncert w ramach cyklu „Mu-
zyka u podnóża Beskidów” (Ł. 
Bałajewicz).
•Uroczyste otwarcie XXV Dni 
Huculskich oraz III Mistrzostw 
Polski Koni Rasy Huculskiej w 
Regietowie (D. Janeczek).
15 września 2019 roku.
•Oficjalne otwarcie X Pogórzań-
skich Atrakcji Naukowych pod 
hasłem ,,W kręgu czterech ży-
wiołów” (Łużna, A. Augustyn).

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

Joanna Bu-
bak inter-
pelowała w 
sprawie bu-
dowy odcin-
ka chodnika 
w okolicy 

przejścia do parku Mac 
Garveya obrębie skrzyżo-
wania.
W odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 29.08.2019 roku 
w sprawie budowy odcinka 
chodnika w obrębie skrzyżo-
wania ul. Wyszyńskiego i ul. 
11-go Listopada informuję, 
że pismem z dnia 10.01.2019 
roku Powiatowy Zarząd Dro-
gowy zobowiązał się do wy-
budowania odcinka chodnika 
po wcześniejszej przebudo-
wie ogrodzenia przez firmę 
ISAD. W związku z tym, że 
chodnik nie został wybudo-
wany wystąpiłem ponownie 
do PZD z prośbą o realizację 
zadania.
W dniu 5.09.2019 roku od-
było się wnioskowane spo-
tkanie z mieszkańcami osie-
dla „ Dębina”.         
Interpelowała także sprawie 
budowy przejścia dla pie-
szych w ciągu ul. Solidarno-
ści.
W odpowiedzi na interpe-
lację z dnia 6.09.2019 roku 
w sprawie budowy przejścia 
dla pieszych w ciągu ul. So-
lidarności informuję, że na 
dzień dzisiejszy wniosek nie 
może być rozpatrzony pozy-
tywnie. Budowa przejścia dla 
pieszych wymaga przebudo-
wy istniejących chodników 
i ścieżki pieszo- rowerowej. 
Przebudowa elementów dro-
gi spowoduje utratę gwaran-

cji zarówno na przebudowę 
ul. Solidarności jak i na bu-
dowę ścieżki pieszo-rowero-
wej tym bardziej,  że ścieżka 
rowerowa została wybudo-
wana z udziałem środków 
zewnętrznych w ramach 
programu „Rozbudowa i mo-
dernizacja tras pieszo-rowe-
rowych wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą na terenie 
miasta Gorlice jako element 
podnoszący atrakcyjność tu-
rystyczną Subregionu sądec-
kiego”. Nadmienić należy, że 
zakres przebudowy ul. Soli-
darności był szeroko konsul-
towany i wówczas odstąpio-
no od budowy dodatkowego 
przejścia z uwagi na brak 
własności gruntu dla ewen-
tualnego utworzenia szlaku 
pieszego do tzw. starodroża.

L u c y n a 
Jamro złoży-
ła interpela-
cję dotyczą-
cą budowy 
a m f i t e a t r u 
oraz kawia-

renki w Parku Miejskim 
im. W. Biechońskiego w 
Gorlicach.
W odpowiedzi na Pani in-
terpelację z dnia 28 sierp-
nia 2019 roku, dotyczącą 
budowy amfiteatru w Parku 
Miejskim im. W. Biechońskie-
go w Gorlicach uprzejmie 
wyjaśniam, iż Park został 
przygotowany do organizacji 
wydarzeń kulturalno-arty-
stycznych w ramach reali-
zacji zadania pn. „Restaura-
cja Parku Miejskiego im. W. 
Biechońskiego w Gorlicach”. 
Nastąpiło to poprzez  wyko-
nanie placu o odpowiednich 

wymiarach i nawierzchni bi-
tumicznej, z dostępem do 
skrzynki energetycznej, przy-
stosowanego do montażu 
mobilnej sceny, którą posia-
da Gorlickie Centrum Kultu-
ry. Powyższy plac zlokalizo-
wany jest na końcu polany, 
w miejscu gdzie uprzednio 
(przed rewitalizacją parku) 
mieściła się scena. 
Natomiast w sprawie budo-
wy kawiarenki w Parku Miej-
skim im. W. Biechońskiego w 
Gorlicach uprzejmie informu-
ję, iż realizacja tego rodzaju 
zadania przez Miasto Gorlice 
ze względu na ograniczone 
możliwości Budżetu Miasta 
możliwa będzie wyłącznie 
w przypadku pozyskania 
środków zewnętrznych. Biu-
ro Funduszy Zewnętrznych 
Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach monitoruje na bieżąco 
możliwości w tym zakresie. 
Na chwilę obecną nie ma 
otwartego żadnego naboru 
wniosków odpowiadającego 
przedmiotowemu zakreso-
wi. Ponadto rozważana jest 
forma realizacji obiektu peł-
niącego funkcję „kawiarenki” 
dla tak szczególnego miejsca 
jakim jest Park. Po wyborze 
najlepszego rozwiązania w 
tym zakresie i w razie po-
zyskania środków zewnętrz-
nych zadanie będzie mogło 
być realizowane. 
Równocześnie informuję, że 
była osoba zainteresowana 
dzierżawą Kawiarni „Par-
kowa”, niemniej jednak po 
analizie m.in. kwestii związa-
nych ze stanem tego obiek-
tu, koniecznych nakładów, 
wycofała się z ubiegania o jej 

wydzierżawienie. Zaintereso-
wanie wzbudzała natomiast 
możliwość dzierżawy terenu 
(w obrębie dz. nr 1671/5) 
w pobliżu placu zabaw (bu-
dynek LKS Pogórze) - jako 
miejsca pod działalność 
związaną z prowadzeniem 
gastronomii. O decyzjach w 
tej sprawie będziecie Pań-
stwo informowani na bieżą-
co.

Ryszard Lu-
dwin inter-
pelował w 
sprawie wy-
konania ter-
momoderni-
z a c j i , 

wymiany stolarki na we-
randzie, wymiany bramy 
wejściowej i zamonto-
wania domofonu  w nie-
ruchomości usytuowanej 
przy ul. Kościuszki 40.
W odpowiedzi na Pana in-
terpelację złożoną  na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
29 sierpnia 2019 roku, in-
formuję, że przedmiotowy 
budynek nie jest własnością 
Miasta Gorlice, natomiast 
dysponuje nim na zasadzie 
samoistnego posiadania. 
Dokonywana jest analiza 
potrzeb remontowych z wy-
konanego przeglądu budyn-
ku, niemniej jednak wszel-
kie inwestycje mogą zostać 
przeprowadzone dopiero po 
uzyskaniu tytułu prawnego 
nieruchomości. Niezależnie 
od powyższego wykonywane 
są drobne, zabezpieczające 
remonty. Jednocześnie wy-
jaśniam, że w bieżącym roku 
do realizacji zostaną wybra-
ne te najpilniejsze a pozosta-
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łe zostaną zaplanowane na 
kolejne lata, po zakończeniu 
procesu regulacyjnego nie-
ruchomości.

Halina Mar-
szałek zło-
żyła inter-
pelację w 
sprawie bu-
dowy chod-
nika przy 

ul. Zagórzańskiej oraz 
wykonania nawierzch-
ni ulepszonej na drodze 
Graniczna boczna 3 oraz 
w sprawie chodnika w 
ciągu ul. Wincentego 
Pola.
W odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 28.08.2019 roku 
w sprawie budowy chod-
nika przy ul. Zagórzańskiej 
oraz wykonania nawierzchni 
ulepszonej na drodze Gra-
niczna boczna 3 informuję, 
że wnioski będą analizowa-
ne przy konstruowaniu pro-
jektu budżetu na 2020 rok, 
przy czym należy wziąć pod 
uwagę, że obecnie przygo-
towany jest projekt budowy 
chodnika przy ul. W. Pola. 
Po zakończeniu prac pro-
jektowych konieczne będzie 
wyasygnowanie środków 
finansowych na realizację 
przygotowanej inwestycji, 
stąd nie widzę możliwości 
wprowadzenia do budżetu 
kolejnego dużego zadania 
na tym terenie.
W sprawie wykonania na-
wierzchni ulepszonej na 
drodze Granicznej bocznej 3 
informuję, że przeszkodą w 
realizacji zadania może być 
nieuregulowany stan prawny 
gruntu zajętego pod drogę 
(działka nr 120/1).
Interpelowała tak-
że w sprawie braku 
zdjęcia Radnej w lip-
cowym numerze ”Ku-
riera Gorlickiego”. 
W odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 28.08. br., doty-
czącą braku Pani zdjęcia w 
lipcowym numerze „Kuriera 
Gorlickiego”, uprzejmie in-
formuję, że sytuacja ta była 
wynikiem zwyczajnej omyłki, 
przeoczenia – tzw. chochlika 
drukarskiego. Interpelacja, 
ze zdjęciem, ukazała się po-
nownie w ostatnim – sierp-
niowym – numerze „Kurie-
ra”.

Alicja No-
wak interpe-
lowała w 
s p r a w i e 
p r z y c i ę c i a 
konarów i 
gałęzi drzew 

rosnących wzdłuż ul. No-
wodworze.

W odpowiedzi na inter-
pelację złożoną w dniu 
29.08.2019 roku w sprawie 
przycięcia konarów i gałęzi 
drzew rosnących wzdłuż uli-
cy Nowodworze uprzejmie 
wyjaśniam, że wystąpiono 
do współwłaścicieli nieru-
chomości na której rosną 
ww. drzewa z prośbą o pod-
jęcie odpowiednich działań 
w tym zakresie, zgodnie z 
obowiązkiem właściciela 
nieruchomości. Ponadto wy-
jaśniam, iż teren na którym 
rosną przedmiotowe drzewa 
stanowi obiekt wpisany do 
rejestru zabytków. Zasady 
ochrony i opieki nad zabyt-
kami reguluje ustawa z dnia 
23.07.2003 r., o ochronie 
zabytków i ochronie nad za-
bytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 
1568 z późn. zm.). Wszel-
kie prace w obrębie drzew 
na tym terenie wymagają 
uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w 
Krakowie. 

Adam Pie-
chowicz in-
terpelował w 
sprawie re-
montu nieru-
c h o m o ś c i 
usytuowanej 

przy ul. Mickiewicza 4.
W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną  na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 29 
sierpnia 2019 roku spra-
wie remontu nieruchomości 
usytuowanej przy ul. Mic-
kiewicza 4 informuję,  że 
Miasto Gorlice  jest wyłącz-
nie właścicielem części bu-
dynku (50,64%). Wspólnota 
Mieszkaniowa Mickiewicza 4 
podjęła decyzję o przygoto-
waniu ekspertyzy technicz-
nej, która będzie podstawą 
do zlecenia opracowania 
dokumentacji projektowej 
i kompleksowego remontu 
budynku. Jednocześnie ze 
względu na szeroki zakres 
niezbędnych do wykonania 
prac, między innymi izola-
cji przeciwwilgociowej, wy-
mianie stolarki, pokrycia i 
instalacji, malowania klatki 
schodowej, które wymaga-
ją odpowiedniej kolejności 
robót przygotowawczych i 
zabezpieczających, będzie 
czyniła starania o uzyskanie 
dofinansowania z funduszy 
zewnętrznych. W tym celu 
miedzy innymi Zarządca 
Gorlickie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Sp. 
z o.o. zgłosił w sierpniu 2019 
r. wniosek o uzupełnienie i 
zmianę do przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego w ramach 
Gminnego Programu Rewita-

lizacji Miasta Gorlice na lata 
2016-2023, którą rozpoczę-
to Uchwałą Nr 144/X/2019 
Rady Miasta  Gorlice z dnia 
29 sierpnia 2019 r. Jednocze-
śnie Zarządca wyjaśnił, że na 
bieżąco o swoich działaniach 
związanych z remontem bu-
dynku informuje Wspólnotę 
Mieszkaniową Mickiewicza 4, 
która w świetle obowiązują-
cego prawa podejmuje decy-
zje i uchwały.
Interpelował też w spra-
wie ustawienia wiaty na 
przystanku przy ul. Sien-
kiewicza w Gorlicach.
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 28.08.2019 r. 
uprzejmie informuję, że za-
danie to zostanie zgłoszone 
jako propozycja do projektu 
Budżetu Miasta na rok 2020.

Maria Pie-
cuch złożyła 
interpelację 
w sprawie 
w y k o n a -
nia latarni 
oświetlenio-

wej za budynkiem byłe-
go kina przy ul. Jagiełły 
w Gorlicach.
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 29.08.2019 r. 
w sprawie wykonania latarni 
oświetleniowej za budyn-
kiem byłego kina przy ul. 
Jagiełły w Gorlicach uprzej-
mie informuję, że w związku 
z planowaną modernizacją 
obiektu budynku „Sokoła” 
ewentualna decyzja w kwe-
stii wykonania doświetlenia 
terenu za budynkiem kina 
zostanie podjęta po jej za-
kończeniu.

Lidia Piotro-
wicz złożyła 
interpelację 
d o t y c z ą c ą 
przebudowy 
c h o d n i k ó w 
i jezdni ul. 

Pułaskiego oraz budowy 
ulicy Laskowskiego.
W odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 26.08.2019 roku w 
sprawie przebudowy chodni-
ków i jezdni ul. Pułaskiego 
oraz budowy ulicy Laskow-
skiego informuję, że wniosek 
będzie analizowany w trakcie 
prac nad projektem budżetu 
na 2020 rok. 
Z uwagi na niedostateczną 
ilość środków finansowych 
w budżecie miasta i koniecz-
ność zabezpieczenia wkładu 
własnego miasta na zadania 
zgłoszone w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych 
Województwa Małopolskiego 
nie widzę możliwości kom-
pleksowej przebudowy dróg 
na terenie osiedla domów 

jednorodzinnych, niemniej 
dołożę starań, aby w przy-
szłym roku wyremontować 
następny odcinek chodnika.
Interpelowała również w 
sprawie dotyczącej po-
wstania w naszym mie-
ście tzn. „budki z książ-
kami”.
W odpowiedzi na Pani in-
terpelację z dnia 26.08. br., 
dotyczącą powstania w na-
szym mieście tzw. „budki z 
książkami”, uprzejmie infor-
muję, że bliźniacza akcja jest 
od dwóch lat prowadzona w 
Pawilonie Historii Miasta, we 
współpracy z Miejską Biblio-
teką Publiczną. 
Idea bookcrossingu, przy-
świecająca gorlickiej akcji 
„Weź poczytaj”, spotkała się 
ze sporym zainteresowaniem 
gorliczan i nadal cieszy się 
powodzeniem.

Beata Szaro-
wicz interpe-
lowała w 
sprawie re-
montu drogi 
dojazdowej 
do garaży za 

budynkiem wielorodzin-
nym nr 22 przy ul. Halle-
ra.
W odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 26.08.2019 roku 
w sprawie remontu drogi 
dojazdowej do garaży za bu-
dynkiem wielorodzinnym nr 
22 przy ul. Hallera informuję, 
że z uwagi na stan terenowo 
– prawny wniosek nie może 
być załatwiony pozytywnie. 
Droga dojazdowa do gara-
ży pomiędzy działkami nr 
795/16 i 791/38 znajduje się 
w wieczystym użytkowaniu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Małopolska”. Nawierzchnia 
drogi i parkingu na działce 
nr 791/38 została w bieżą-
cym roku wyremontowana 
materiałem kamiennym i nie 
stanowi niebezpieczeństwa 
dla użytkowników. Nadmie-
nić należy, że w miarę posia-
danych środków w budżecie  
prowadzimy przebudowy i 
remonty dróg na terenie Mia-
sta na szeroką skalę. Corocz-
nie staramy się pozyskać na 
ten cel środki zewnętrzne, co 
wymaga zabezpieczenia fun-
duszy niezbędnych na wkład 
własny samorządu w realiza-
cję zadań inwestycyjnych. Z 
uwagi na powyższe nie wi-
dzę możliwości wprowadze-
nia wnioskowanego zadania 
do budżetu. Należy rozważyć 
możliwość realizacji zadania 
w ramach w ramach budżetu 
obywatelskiego przy współ-
finansowaniu zadania przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową.



K U R I E R  G O R L I C K Iw r z e s i e ń  2 0 1 9

NR 9 (309) 2019 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 13

28 września br. miała miejsce 
premiera spektaklu „Dorotka w 
Krainie Oz” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Otwarte Drzwi.  
Zespół działa prężnie od 2012 
roku, po raz trzeci wystąpił w 
sztuce w reżyserii Tomasza 
Tajaka. Poprzednio widzowie 
mogli obejrzeć Aktorów grupy 
w spektaklu „Wzgórze Spoon 
River” oraz „Pastorałka”. „Do-
rotka w Krainie Oz” to kolej-
ny sukces Otwartych Drzwi, 
którzy porwali widzów „gdzieś 
ponad tęczę” w świat magii, 
niezwykłych stworów i cza-
rodziejek. Przedstawiona na 
scenie historia to barwna i ma-
lownicza opowieść dla małych i 
dużych. Pełna komicznych sy-
tuacji lekcja z morałem.  
Zgromadzona licznie publicz-
ność nagrodziła Aktorów owa-
cjami na stojąco, co stanowiło 

najlepszą recenzję wykonanej 
przez nich pracy. Po zakoń-
czonym spektaklu Goście Gor-
lickiego Centrum Kultury mieli 
okazję sfotografować się z 
bohaterami „Dorotki” na spe-
cjalnie ustawionej z tej okazji 
ściance medialnej.  
Pracę Grupy Teatralnej moż-
na obserwować na bieżąco 
na profilu Facebook zespo-
łu, do którego polubienia 
mocno zachęcamy.  
Dziękujemy Aktorom za ich 
pracę, Rodzicom występują-
cych dzieci za nieocenioną po-
moc w kulisach, niezmiennie 
Urzędowi Miejskiemu w Gor-
licach za możliwość realizacji 
tego projektu oraz szczególnie 
naszym patronom medialnym: 
Halo Gorlice , Gorlice.tv , Gor-
liczanin.pl za promocję spekta-
klu.

PREMIERA SPEKTAKLU „DOROTKA W KRAINIE OZ”

W niedzielę 1 września, kil-
kaset osób pożegnało lato na 
Przystanku Szymbark.  
Sprzyjająca pogoda i liczne 
atrakcje przyciągnęły bardzo 
wiele rodzin na Przystanek 
Szymbark, które w miłej at-
mosferze spędziły niedzielne 
popołudnie. Zmierzający na 
Przystanek mogli do woli prze-
bierać w tysiącach rozmaitych 
przedmiotów wystawionych w 
Skansenie w Szymbarku na 
Targu Staroci. Czego tam nie 
było... I stare skrzynie, świecz-
niki, biżuteria, pamiętające 
przedwojenne czasy lampy 

Pożegnanie lata w Szymbarku
naftowe, porcelanowe figur-
ki. Wszystkiego w bród.  
U stóp Kasztelu, przy alej-
kach pojawiły się stoiska, na 
których wystawiono prace 
artystyczne Ośrodków Kultu-
ry i Kół Gospodyń Wiejskich.
Na scenach prezentowały się 
grupy dziecięce i zespoły re-
gionalne, nagradzane grom-
kimi brawami. Nie mogło 
oczywiście zabraknąć Orkie-
stry Dętej OSP Dominikowi-
ce pod batutą Romana Kor-
bicza i ślicznych mażoretek. 
Najmłodsi uczestnicy impre-
zy brali udział w warsztatach 

artystycznych i zabawach ani-
macyjnych, jeszcze inni pró-
bowali swoich sił w jeździe 
w siodle. Najsmaczniejsze 
regionalne potrawy serwowa-
ły Koła Gospodyń wiejskich. 
Dużym zainteresowaniem 
cieszył się konkurs zorganizo-
wany przez Komendę Powia-
tową Policji w Gorlicach oraz 
konkurencje zorganizowane 
przez OSP. Niemało emocji za-
pewniła również loteria fanto-
wa. W Kasztelu przedstawio-
ny został spektakl „Halapacz 
i Halapaczka”, na scenach 
zaprezentowały się zespoły 

„Satisfaction” i „Rush”. Na za-
kończenie wystąpił znany i lu-
biany zespół „Billy Goats”.  
Organizatorem imprezy „Po-
żegnanie lata” w ramach Ga-
licyjskiej Mozaiki Kulturalnej 
był Ośrodek Kultury Gminy 
Gorlice i Gminny Ośrodek 
Kultury w Łużnej, przy part-
nerstwie Powiatu Gorlickie-
go, Muzeum Dwory Karwa-
cjanów i Gładyszów, Miasta 
Gorlice i gorlickiego MZK. 
 
Źródło: www.powiatgorlicki.pl / Zdjęcia: 
OKGG/Bogdan Malesza
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W 1919 roku Polacy świę-
towali odzyskanie Niepod-
ległości. „Witaliśmy pokój 
i niepodległość gestami 
obłędnej radości: w kawiar-
niach, dancingach, na ba-
lach” – wspominał malarz 
Konrad Winkler. Minionej 
soboty w pałacu Długoszów 
odbyło się wyjątkowe wyda-
rzenia nawiązujące do tych 
radosnych wydarzeń.
Każdy chętny do wzięcia 
udziału w niepodległościo-
wym balu mógł pobrać bez-
płatną wejściówkę w Pawilo-
nie Historii Miasta. Pod starą 

pergolą przybyłych gości 
przywitali Janusz Zięba – 
dyrektor GCK i Joanna Kalisz 
– Dziki – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki, którzy poprowa-
dzili wydarzenia. Plenerowy 
spektaklu „Przyszłość Wasza 
w ręku Waszym” w reżyserii 
Bogusława Słupczyńskiego, 
który rozpoczął wydarzenie, 
spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem.
Dalsza część imprezy odby-
ła się w pałacowych wnę-
trzach, gdzie Pogórzanie 
rozpoczęli bal Kadrylem – 
salonowym tańcem, który 

otworzył też pierwszy bal w 
Gorlicach po odzyskaniu nie-
podległości.
Na gości czekał też poczę-
stunek oraz koncert pieśni 
patriotycznych i niepodległo-
ściowych w wykonaniu gru-
py Holeviaters. Każdy mógł 
także zwiedzić pałac i ogród 
oraz zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie.
Serdecznie dziękujemy go-

ściom za przybycie i dosto-
sowanie strojów do tematyki 
wydarzenia.
Wydarzenie realizowane w 
ramach projektu „Gorlice 19-
19. Wiwat Niepodległa!”.
Dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”

NIEPODLEGŁOŚCIOWA 
FETA U DŁUGOSZA



8 września br. Park Miejski w 
Gorlicach przemienił się w 
prawdziwy obóz ułański, który 
przybliżył mieszkańcom histo-
rię oraz dzieje naszego naro-
du. Wydarzenie w bezpośredni 
sposób nawiązywało do trud-
nych czasów II Rzeczpospolitej 
oraz niestrudzonej walki Pola-
ków o wolność. Rozpoczęte zo-
stało uroczystym apelem oraz 
złożeniem wieńców pod Po-
mnikiem Niepodległości z pła-
skorzeźbą Juliusza Słowackie-
go, który odsłonięty został 100 
lat temu - w 1919 roku.  
Gorliczanie licznie przybyli do 
Parku, aby wspólnie przeżyć 
krótką lekcję historii. Dzięki 
wiernej rekonstrukcji obozu 
ułańskiego, mogliśmy zoba-
czyć broń oraz stroje noszone 
przez naszych przodków, a 
także przyjrzeć się z bliska ich 
codziennemu życiu.  
Przed publicznością zaprezen-
towali się ułani z I Pułku Uła-
nów Krechowieckich oraz koza-
cy kubańscy. Mieszkańcy mogli 
również zobaczyć wozy konne, 
karabiny, broń białą, siodła woj-
skowe, siodła juczne, zabytko-
we uprzęże konne, mundury 
kawaleryjskie oraz wystawę 

fotograficzną I Pułku Ułanów 
Krechowieckich im. Bolesła-
wa Mościckiego 1918 – 1919. 
Głównym punktem imprezy 
były efektowne pokazy ka-
waleryjskie, w których nie za-
brakło pojedynków na szable, 
musztry kawaleryjskiej pie-
szej i konnej, ćwiczeń z białą 
bronią, władania szablą oraz 
łucznictwa konnego.  
Dodatkową atrakcję stanowiła 
możliwość skorzystania z prze-
jażdżki historyczną bryczką 
(LANDO – 1921 i WIKTORIA 
1912) po parkowych alejkach. 
Chętni mogli wziąć udział w 
pojedynku na szable oraz spró-
bować swoich sił w strzelaniu z 
łuku. Gorliczanie mieli również 
niepowtarzalną okazję, aby 
zrobić sobie zdjęcie z ułanem 
i panną oraz spróbować przy-
smaków z kuchni polowej.  
Wydarzenie zostało zre-
alizowanew ramach pro-
jektu „Gorlice 19-19. 
Wiwat Niepodległa!”.  
Dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2022 
w ramach Programu Dotacyj-
nego „Niepodległa”.

PIKNIK UŁAŃSKI W PARKU MIEJSKIM
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Po wygraniu turnieju elimina-
cyjnego, który odbył się 2 mar-
ca br. w hali Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1 w Gorlicach, druży-
na żeńska z parafii św. Jadwigi 
Królowej udała się na Finał Mi-
strzostw Diecezji Rzeszowskiej 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w piłkę siatkową. 
 
Na finały do Czudca przyjecha-
ło 6 najlepszych drużyn z pół-
nocy diecezji: 3 żeńskie (KSM 
Strzyżów Fara, KSM Strzyżów 
św. Józef Sebastian Pelczar 
oraz KSM Kamień), 3 męskie 
(KSM Kamień, KSM Rzeszów 
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W dniach 5- 8 września br. odbywały 
się w Gorlicach XIV Międzynarodowe 
Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pra-
cowników Samorządowych, Radnych 
i Parlamentarzystów pod patronatem 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego, Witolda Kozłowskiego oraz 
patronatem medialnym czasopism 
samorządowych „Wspólnota”, „Fo-
rum Samorządowe”, „Gmina Polska”. 
W naszym mieście gościliśmy 120 
zawodniczek i zawodników z 17 sa-
morządowych jednostek, w tym dru-
żyny zagraniczne z Bardejova (Słowa-
cja), Nyiregyhazy (Węgry) i Kałusza 
(Ukraina). Sportowcy rywalizowali 
na obiektach sportowych OSiR- u w 
darcie, tenisie stołowym, piłce siat-
kowej plażowej, badmintonie, pły-
waniu i strzelaniu z kbks. Najlepszą 
zawodniczką mistrzostw (zaliczane 
były punkty z 4 najlepszych konku-
rencji indywidualnych) została Anna 
Lesiak- Starostwo Powiatowe w Gor-
licach, pokonując Halinę Drąg- Gmina 

XIV Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski 
dla Pracowników Samorządowych, 

Radnych i Parlamentarzystów za nami

7 września br.  w Gorzowie 
Wielkopolskim po raz pierwszy 
w Polsce odbyły się zawody 
Pięcioboju Kettlebell  - 1st Po-
lish Pentathlon Kettlebell Open 
Championship 2019. Miło nam 
poinformować, że gorliczanie 
zajęli bardzo wysokie miejsca!  

Złoto i srebro gorliczan 
w zawodach Kettlebell!

Pierwsze miejsce w kategorii 
Women Open +65 kg zajęła – 
Dorota Dobek, a  drugie miej-
sce w kategorii Man Open -85 
kg , zajął Bartłomiej Szura! 
Serdecznie gratulujemy!

V Kolejarz CUP Only Futbol
Do Stróż przyjechały najlepsze 
akademie piłkarskie z całej Pol-
ski oraz zagranicy, łącznie ponad 
pół tysiąca młodych sportowców. 
Wszystko za sprawą  Międzyna-
rodowego Turnieju Piłki Nożnej 
KOLEJARZ CUP Only Futbol. Te-
goroczna, V edycja odbyła się pod 
patronatem m.in Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej i Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli.
Rywalizacja odbywała się w ka-
tegorii 2009 i młodsi, w systemie 
6+1. Każda drużyna zagrała 10 
spotkań po 20 minut. Turniej ro-

zegrano na obiekcie sportowym 
Integracyjnej Akademii Kolejarz 
w Stróżach w dniach 14-15 wrze-
śnia.
Wydarzenie poprzedzone zostało 
uroczystym losowaniem grup, 9 
września w Galerii Gorlickiej, w 
którym udział wzięli goście: Pre-
zes Only Futbol Stanisław Szpyr-
ka, Burmistrz Miasta Gorlice Ra-
fał Kukla, Współwłaściciel Galerii 
Gorlickiej Krzysztof Janiec, Wła-
ścicel firmy Weronica Janusz Pie-
trucha oraz Senator RP Stanisław 
Kogut.

Uście Gorlickie oraz Patrycję Grzebie-
lichowską - Urząd Miasta Stołecznego 
Warszawa, Dzielnica Białołęka. Wśród 
mężczyzn zwyciężył Jerzy Knot- Mia-
sto Gorlice, drugi był Patryk Milewski- 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, 
Dzielnica Białołęka, a na trzecie miej-
sce zajął Jarosław Górski- Starostwo 
Powiatowe w Gorlicach. W punktacji 
drużynowej pierwsze miejsce zaję-

ło Miasto Gorlice, przed Starostwem 
Powiatowym i Miastem Bardejov 
(Słowacja). Puchar Burmistrza Mia-
sta Gorlice dla drużyny zagranicznej 
otrzymała drużyna Miasta Bardejov.


