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Zakończenie Szkolnego Kongresu Naftowego na gorlickim Rynku

W sobotę, 28 maja, z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, odbył się V Zlot Szkolnych Kół TPD „Wśród Przyjaciół“, pod 
hasłem „Tu mieszkał i pracował Ignacy Łukasiewicz“.
W zlocie uczestniczyli prezesi Szkolnych Kół TPD wraz z reprezen-
tacjami uczniów. Na zaproszenie odpowiedziały Szkolne Koła TPD 
z: Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 wraz z prezesem – Anną Kowal-
ską, Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 wraz z prezesem – Anną Przy-
bylską, Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 wraz z prezesem – Beatą 
Tomasik, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sitnicy wraz 
z prezesem – Anną Ostrowską oraz reprezentacja wychowanków 
z wychowawcami z Placówki Wsparcia Dziennego TPD – Patrycją 
Toczek i Moniką Holik. Rozpoczęcie Zlotu miało miejsce na płycie 
Rynku przed Pawilonem Historii Miasta Gorlice. Uczestników powi-
tała Halina Trybus – organizator zlotu.
W trakcie zlotu uczestnicy odbyli wędrówkę po Gorlicach śladami 
Ignacego Łukasiewicza. Zwiedzili Muzeum Regionalne PTTK, hol 
Urzędu Miejskiego, mural, pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 
itd.
Podsumowanie i zakończenie zlotu odbyło się w świetlicy TPD, w 
którym uczestniczył Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz oraz wiceprezes Zarządu TPD Stanisława Bąk. Uczestni-
kom zostały wręczone dyplomy z podziękowaniem. V Zlot SK TPD 
„Wśród Przyjaciół“ przeszedł już do historii.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.
Źródło: TPD Gorlice

W sobotę 4 czerwca br., na gorlickim Rynku, odbyło się zakończenie 
oraz podsumowanie „Szkolnego Kongresu Naftowego. Ignacy Łuka-
siewicz w Gorlicach”, zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 1 im. 
Ignacego Łukasiewicza. W imieniu Burmistrza Miasta Gorlice Rafała 
Kukli, w wydarzeniu wziął jego zastępca Łukasz Bałajewicz.
Tuż przed godziną 10:00, pod kapliczką na Zawodziu, zapalona została 
symboliczna lampa naftowa.
Następnie kwiaty pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza złożyli: Sta-
rosta Maria Gubała w asyście Wiceprzewodniczącego Rady Powia-
tu Gorlickiego Romana Dziubiny, a także młodzież i dzieci placówek 
noszących imię Ignacego Łukasiewicza.
Z tego miejsca ruszył także uroczysty przemarsz na gorlicki Rynek, 
gdzie nastąpiła prezentacja sztandarów i część artystyczna.
Dla zgromadzonych wystąpiła Orkiestra Dęta z Dominikowic, Teatr 
Ognia „Ergo” oraz uczniowie z  „Górki”.
Kongres, który w Mieście Światła trwał od 2 do 4 czerwca, podsu-
mował Dyrektor ZS nr 1, Janusz Kryca.
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Tu mieszkał i pracował Ignacy Łukasiewicz
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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  
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w zakładce Wydziały.
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Uroczyste otwarcie Dziennego Domu Seniora

Dzienny Dom Seniora w Gorlicach, na który Miasto Gorlice pozyskało ponad 2 miliony złotych 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 
stał się drugim domem dla 30 podopiecznych. 
Na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli oraz Prezesa Fundacji Wyjdź z Domu Sta-
nisława Gurby, w uroczystości udział wzięli m.in. Poseł na Sejm Elżbieta Zielińska, Marszałek 
Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga 
Wójtowicz, Wicestarosta Stanisław Kaszyk oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk.
Wśród gości znaleźli się także Radni Rady Miasta Gorlice na czele z Przewodniczącym Robertem 
Ryndakiem, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Przybyłowicz, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Romana Gajdek, a przede wszystkim podo-
pieczni i kadra Dziennego Domu Seniora na czele z Kierownik Anną Rafą.
Po części oficjalnej, w trakcie której nie zabrakło podziękowań, gratulacji oraz życzeń, uroczystość 
uświetniły występy artystyczne.
Dzienny Domu Seniora mieści się w budynku dawnego Domu Polsko – Słowackiego, przy ul. 
Rynek 1 w Gorlicach. Ulokowany jest na dwóch kondygnacjach, gdzie znajdują się: pokoje tera-
peutyczne do zajęć indywidualnych i grupowych, pokój wypoczynkowy, sala do zajęć ruchowych 
i salka sportowa, pokój zabiegowy, jadalnia, kuchnia, pomieszczenia biurowe.
Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych – przy wejściu znajduje się podjazd dla wóz-
ków inwalidzkich, zaś w środku obiektu funkcjonuje winda łącząca obie kondygnacje. Łazienka 
i toalety są dostosowane do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. Liczba dostępnych 
miejsc dla Seniorów – 30.
Zajęcia w placówce prowadzone są od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) przez 8 godzin dziennie. Głównym celem działalności Dziennego Domu Senio-
ra (DDS) jest zapewnienie dziennej opieki oraz aktywizacja i integracja osób w wieku 60+ oraz 
opiekunów nieformalnych z terenu powiatu gorlickiego, w tym osób z różnymi rodzajami nie-
pełnosprawności, a także polepszenie ich funkcjonowania poprzez zapewnienie kompleksowych 
usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, aktywizacyjno-usprawniających oraz wspomagających. DDS 
oferuje pomoc osobom starszym w funkcjonowaniu w warunkach zbliżonych do warunków 
domowych, osiąganie i utrzymywanie optymalnego poziomu samodzielności i aktywności oraz 
umożliwianie nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, co ma przeciwdziałać aliena-
cji i osamotnieniu. Opiekunom nieformalnym osób starszych ma umożliwić podejmowanie lub 
utrzymanie aktywności zawodowej, regenerację sił psychicznych oraz zwiększenie wydolności 
opiekuńczej. Podopiecznymi placówki są osoby niesamodzielne powyżej 60. roku życia z terenu 
powiatu gorlickiego, w szczególności mieszkańcy miasta Gorlice, których dotykają problemy w 
codziennym funkcjonowaniu takie jak: choroba, niepełnosprawność, osamotnienie, wycofanie, 
bariery komunikacyjne w relacjach z najbliższymi, itp.

Tu mieszkał i pracował Ignacy Łukasiewicz
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Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 86 lat zmarł dr n. med. Franciszek Rachel –   specjalista chirurgii 
ogólnej, onkologicznej i urologii, wieloletni dyrektor gorlickiego szpitala, ordynator chirurgii, radny powiatowy, 
miłośnik Gorlic i lokalny patriota. Był jednym z najdłużej czynnych zawodowo chirurgów w Polsce.
Franciszek Rachel urodził się w Dominikowicach. Ukończył I Liceum im. Marcina Kromera, a wykształcenie wyż-
sze zdobył we wrocławskiej Akademii Medycznej. W Szpitalu im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach pracował 
od 1961 roku. Zadbał o utworzenie w starym gmachu szpitala oddziału psychiatrii i diagnostyki obrazowej. 
Współuczestniczył w budowie nowego szpitala i w latach 1985-1999.
W czasie swojej zawodowej kariery pełnił funkcję m.in.: dyrektora gorlickiego szpitala, ordynatora chirurgii, kierownika punktu krwio-
dawstwa, prezesa PCK oddziału Gorlice, przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Krwiodawstwa PCK, członka Zarządu Wojewódzkiego 
PCK w Nowym Sączu, przewodniczącego PTL w Gorlicach, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury w MRN w Gorlicach.
O niezwykłym lekarzu z Gorlic mogliśmy przeczytać m.in. w Gazecie Gorlickiej oraz obejrzeć materiał w Dzień Dobry TVN.
Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Mia-
sta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

18 maja br. poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego rankingu Dziennika 
Gazety Prawnej „Perły Samorządu”. Z radością informujemy, że w 
kategorii „najlepszy włodarz” w miastach do 100 tys. mieszkańców, 
burmistrz Rafał Kukla zajął wysokie VIII miejsce! Uroczyste wrę-
czenie wyróżnień odbyło się podczas Kongresu Perły Samorządu 
w Gdyni.
Miasto Światła już po raz kolejny zostało docenione w tym kon-
kursie. W 2020 roku, Gorlice zajęły I miejsce w rankingu Medial-
na Perła Samorządu za kampanię komunikacyjną „Gorlice Miasto 
Światła”, a burmistrz Rafał Kukla VI miejsce w kategorii Najlepszy 
włodarz. Podczas zeszłorocznej edycji rankingu, Gorlice zostały 
wyróżnione w kategorii Lider Komunikacji i Promocji w obszarze 
komunikacji społecznej, za wykorzystanie postaci Ignacego Łuka-
siewicza w kampanii „Bądź jak Ignacy”.
To już dziesiąta edycja rankingu Perły Samorządu organizowane-
go przez Dziennik Gazeta Prawna przy współpracy merytorycznej 
firmy PWC. Jego głównym celem jest wyłonienie gmin oraz miast, 
które wyróżniają się nowatorskimi pomysłami i zaangażowaniem w 
sprawy mieszkańców oraz których działania stanowią prawdziwy 
wzór dla innych.
Jak co roku w Gdyni, oprócz wyróżnień dla najlepszych gmin i wło-
darzy w rankingu Perły Samorządu, wręczono wyróżnienia w ran-
kingu Skarbnik Samorządu oraz w konkursie Samorządowy lider 
komunikacji i promocji. Nagrody przyznawane są w czterech kate-
goriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, miasto do 100 tys. 
mieszkańców oraz miasto powyżej 100 tys. mieszkańców.
Udział w rankingu jest bezpłatny, a nad właściwym przebiegiem 
konkursu czuwa Kapituła złożona z ekspertów ds. samorządu te-
rytorialnego, ze świata nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dziennika 
Gazeta Prawna.

Zmarł Franciszek Rachel

Rafał Kukla po raz drugi w „10” 
najlepszych włodarzy w Polsce

6 czerwca br. w Ratuszu, miało miejsce wyjątkowe spotkanie – burmistrz Rafał Kukla gościł Oleha Hryshkanycha, Zastępcę Burmistrza 
Wspólnoty Terytorialnej Miasta Turka oraz Oleksandra Hvozdinskyya, Sekretarza Rady Miasta Turka na Ukrainie.
Spotkanie było okazją do omówienia możliwości współpracy regionalnej i transgranicznej między naszymi miastami i państwami. Turka 
to niewielkie miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, siedziba władz rejonu turczańskiego, nad Stryjem. Mamy nadzieję, że niebawem 
współpraca pomiędzy Miastem Światła a Miastem Turka na Ukrainie się rozwinie.

Delegacja z Ukrainy w Mieście Światła
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30 maja br., w poniedziałek, wolontariusze z ziemi gorlickiej spotkali się w 
Gorlickim Centrum Kultury na wyjątkowej, jubileuszowej Gali Anioły Wolon-
tariatu, poświęconej zmarłej w zeszłym roku Renacie Filipowicz - założyciel-
ce Lokalnego Centrum Wolontariatu. Na zaproszenie Kwiatonowickiego Sto-
warzyszenia „HOMINI” oraz Lokalnego Centrum Wolontariatu w Gorlicach 
przybyło kilkuset młodych wolontariuszy zrzeszonych w szkolnych kołach 
wolontariatu, ich opiekunowie, dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz sa-
morządowych na czele ze Starostą Marią Gubałą, Burmistrzem Rafałem Ku-
klą oraz Wójtem Gminy Gorlice Janem Przybylskim, a także przedstawiciele 
instytucji i organizacji świadczących na co dzień pomoc i opiekę dla osób 
potrzebujących wsparcia.
Gości powitała prowadząca galę Anna Konopka, a wprowadzenia do uroczy-
stości dokonała dr Aleksandra Gołąb, prezes Kwiatonowickiego Stowarzy-
szenia „Homini”. Uczestnicy obejrzeli film poświęcony śp. Renacie Filipowicz 
- dotychczasowej Prezes Kwiatonowickiego Stowarzyszenia Homini, wielo-
letniej dyrektor Szkoły Podstawowej w Kwiatonowicach, a przede wszystkim 
wielkiej propagatorce idei wolontariatu. Tradycyjnie, podczas Gali wręczone 
zostały nagrody „Anioły Wolontariatu”. Nagrody Anioły Wolontariatu 2022 
otrzymali:
Grażyna Klim – Wolontariuszka Seniorka – za wszechstronne działania dla 
dobra innych;
Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Binarowej 
– za działalność na rzecz środowiska lokalnego we współpracy z innymi 
instytucjami;
Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stróżówce 
- za działalność na rzecz osób w instytucjach pomocowych oraz środowisku 
lokalnym; 
Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy – za 
krzewienie postaw społecznych i budowanie relacji międzyludzkich;
Wyróżnieni:
Grzegorz Kędzior – Wolontariusz – za wzór postawy altruistycznej we współ-
czesnym świecie;
Szkolny Klub Wolontariatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mszance – 
za zaangażowanie i dojrzałą postawę w pracy wolontariusza;
Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Bieśniku – za działalność 
edukacyjną propagującą ideę wolontariatu;
Nagrody Anioły Wolontariatu w kategorii Przyjaciel Wolontariatu za wielką 
życzliwość, otwarte serce oraz czynne wsparcie idei wolontariatu na terenie 
powiatu, miasta i gminy Gorlice otrzymali:
Maria Gubała – Starosta Powiatu Gorlickiego;
Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice;
Jan Przybylski – Wójt Gminy Gorlice;
Sedecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.
Galę uświetnił występ artystów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.

X Gala Anioły Wolontariatu

maj 2022

W dniach 27-29 maja br. w naszym mieście gościliśmy grupę z na-
szego partnerskiego miasta Nyiregyhaza, której przewodniczył Pre-
zes Samorządu Polskiego w Nyiregyhazie Tamás Bárkányi.
Gości w Mieście Światła przywitał Zastępca Burmistrza Miasta Gor-
lice Łukasz Bałajewicz.
W trakcie trzydniowego pobytu, grupa odwiedziła najważniejsze 
atrakcje Gorlic w tym: Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach, 
Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena”, Galerię Sztuki „Dwór 
Karwacjanów”, Gorlicką Golgotę oraz Park Miejski.
Turystyczno-krajoznawcza wizyta była okazją także do odwiedzenia 
Kasztelu w Szymbarku, Cmentarza wojennego nr 123 Łużna „Pust-
ki” oraz drewnianych świątyń z listy UNESCO – Kościoła w Sękowej 
i Cerkwi w Owczarach.

Seniorzy z Nyiregyhazy odwiedzili Gorlice
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Obchody 

Miliony dla Gorlic!
Dobre wieści dla naszego miasta! Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, mamy dodatkowe fundusze na remont basenu odkrytego, modernizacje dróg w centrum miasta, uporządkowa-
nie gospodarki wodno-ściekowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach (I etap) 
oraz modernizację Miejskich Zespołów Szkół w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami! 30 maja br., na gorlickim Rynku, 
odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Senator Wiktor Durlak oraz Poseł na Sejm Elżbieta Zielińska przekazali dobre informacje.

Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego 
rozwoju
To nazwa zadania, które pozwoli na kompleksową przebudowę basenu otwartego (warto w tym miejscu przypomnieć, że w poprzednim 
naborze Miasto pozyskało już na ten cel 9 900 000 zł, a dodatkowe środki pozwolą na realizację inwestycji w całości).
Zadanie zakłada również remont i docieplenie dachu hali sportowej, co pozwoli na montaż instalacji fotowoltaicznej. Ponadto planujemy 
modernizację stadionu o urządzenia do lekkiej atletyki, położenie tartanu, wykonanie nowego oświetlenia i nawodnienia boisk, budowę 
sektora dla kibiców gości oraz aranżację i przebudowę budynku GORTOR. Miasto pozyskało na te cele 9.999.000,00 zł, co stanowi 90% 
całkowitych kosztów!
• Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 11.110.000,00
• Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.111.000,00
• Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10 %
• Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 9.999.000,00

Remonty dróg w centrum Miasta
W zeszłym roku zakończyły się prace związane z remontem ulicy Mickiewicza. Dzięki funduszom z Polskiego Ładu, wkrótce zmodernizu-
jemy też pozostałe ulice w centrum!
W ramach zadania planowane jest przebudowa deptaka – ul. 3 Maja, która obejmie wymianę zniszczonej nawierzchni z kostki granitowej 
i kostki betonowej, przebudowę oświetlenia, instalacji podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zakup i montaż małej 
architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, kwietniki, donice, stojaki na rowery) oraz zaprojektowanie i wykonanie nowej aranżacji zieleni. 
W ramach dofinansowania, remonty przejdą także ulice Wróblewskiego, Rynek, Cicha, Wąska, Piekarska i część odcinka Karwacjanów.
• Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.260.000,00
• Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 263.000,00
• Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %
• Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.997.000,00

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach – etap I
W ramach zadania, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, wykonany zostanie rozdział kanalizacji ogólnospławnej na os. Łysogórskim z rów-
noległą modernizacją ulic Pułaskiego, Michny, Małej i Laskowskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. To ważna komunikacyjnie 
inwestycja – ulice przebiegają przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz stanowią ciąg komunikacyjny łączący drogę 
powiatową ul. Krakowską z drogą wojewódzką nr 997. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowis-
ka, natomiast przebudowa ulic usprawni komunikację oraz poprawi bezpieczeństwo zarówno mieszkańców jak i wszystkich uczestników 
ruchu. Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w dwóch etapach.
• Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.200.000,00
• Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 260.000,00
• Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5 %
• Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.940.000,00
Podsumowując, łączny koszt inwestycji wynosi 21.570.000,00 zł, z czego w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Miasto 
Gorlice pozyskało łącznie 19.936.000,00 zł dofinansowania, co stanowi ogółem 92,4% kosztów. Wkład z budżetu miasta w powyższe 
inwestycje wyniesie 1.634.000,00 zł.

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych
Także wniosek Związku Gmin Ziemi Gorlickiej został rozpatrzony pozytywnie. Zakłada on  dostosowanie obiektów szkolnych i przedszkol-
nych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub ograniczoną motoryką w gminach członkowskich Związku Gmin Ziemi Gorlic-
kiej. Na terenie Miasta Gorlice, przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami objęte zostaną budynki Miejskich Zespołów 
Szkół nr 1 oraz 4.
• Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.882.352,00
• Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 882.352,00
• Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %
• Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 5.000.000,00

Słowa podziękowania kierujemy do Senatora Wiktora Durlaka, Poseł na Sejm Barbary Bartuś, Poseł na Sejm Elżbiety Zielińskiej, którzy 
kolejny raz z zaangażowaniem wspierali działania Miasta.



Nowy chodnik przy ul. Hallera 26

Mieszkańcy budynku przy ul. Hallera 26 mogą już spacerować po 
nowym chodniku. Zakończyła się właśnie realizacja zadania, które zo-
stało wybrane w zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Gorlice.
W ramach prowadzonych prac, remontowi poddano blisko 300 m² 
chodnika, a także 6 podestów wejściowych do bloku. Inwestycja ta 
z pewnością przyczyni się do poprawy zarówno bezpieczeństwa jak i 
estetyki miejsca.
Zadanie zostało zrealizowane w porozumieniu ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Małopolska”.

Pocieszka z nowym asfaltem

Na nieco zapomnianej ulicy Pocieszka wyremontowanych zostało 886 
m drogi.
Zakres prac objął m.in. wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz 
poboczy obustronnych z kruszywa łamanego. Na odcinku ok. 100 m 
zdemontowano płyty betonowe i wykonano nowe warstwy konstruk-
cyjne drogi.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe GODROM 
Sp. z .o.o.

Tuwima z nową nawierzchnią

Nowy asfalt pojawił się na 477 metrach ul. Tuwima. To nowa jakość 
i znacząca poprawa komfortu oraz bezpieczeństwa, zwłaszcza dla 
mieszkańców Osiedla Młodych.
Zakres prac objął m.in frezowanie nawierzchni jezdni, wykonanie 
nowych warstw bitumicznych, rozbiórkę i ułożenie krawężnika be-
tonowego, wymianę progów zwalniających, malowanie znaków po-
ziomych na przejściach dla pieszych.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe GODROM 
Sp. z .o.o.

Ulica Batorego po liftingu

Zakończyła się modernizacja ponad 180-metrowego odcinka ul. Ba-
torego. Mieszkańcy Osiedla Królów mogą poruszać się już po nowej, 
wygodnej i bezpiecznej nawierzchni.
To kolejna inwestycja zrealizowana na tej ulicy w ostatnich latach. 
Wcześniej wyremontowano pozostałe fragmenty drogi, powstał nowy 
chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa oraz łącznik z ulicą Kochanowskie-
go.
Zakres prac objął m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie 
nowych warstw bitumicznych, regulację i wymianę włazów kanaliza-
cyjnych oraz spustów deszczowych.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe GODROM 
Sp. z .o.o.

Ul. Kościuszki boczna po remoncie

Zmodernizowana została też droga Kościuszki boczna – wjazd na 
osiedle, czyli ok. 90 m ulicy.
Zakres prac objął m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, wykona-
nie nowych warstw bitumicznych, regulację i wymianę włazów kana-
lizacyjnych oraz spustów deszczowych.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe GODROM 
Sp. z .o.o.

Ulice Leśna i Zamkowa z nową nawierzchnią

Modernizację przeszły także ulice na obrzeżach miasta – Zamkowa na 
długości 550 m oraz Leśna na odcinku 368 m. Dzięki temu mieszkań-
cy tych ulic mogą poruszać się już po nowej, wygodnej i bezpiecznej 
nawierzchni.
Zakres prac na ul. Zamkowej (Wyremontowany został odcinek, któ-
rym zarządza Miasto Gorlice. Pozostała część ul. Zamkowej to droga 
powiatowa.)



Dzień Dziecka w gorlickich przedszkolach -  
„Cudowna lampa Łukasiewicza”  

trafiła do najmłodszych!

1 czerwca to wyjątkowa data – święto najmłodszych, czyli Dzień 
Dziecka! Z tej okazji, przedszkolaki z Miasta Światła dostały wyjąt-
kowy prezent.
Burmistrz Rafał Kukla oraz Zastępca Burmistrza Łukasz Bała-
jewicz, odwiedzili gorlickie placówki i wręczyli małym gorliczanom 
książki „Cudowna lampa Łukasiewicza”, a także przeczytali przed-
szkolakom historię odkrywcy!
2022 – Rok Ignacego Łukasiewicza, to czas, kiedy wyjątkowo 
wspominamy tego wielkiego Polaka. Dzięki realizacji projektu pn. 
„Cudowna lampa Łukasiewicza”, dofinansowanego ze środków 
Fundacji ORLEN, bogato ilustrowana bajka, której głównym bo-
haterem jest Ignacy Łukasiewicz – twórca światowego przemysłu 
naftowego, trafiła dziś do dzieci.
Książka w przystępny i zabawny sposób przedstawia historię wy-
nalazcy i skierowana jest właśnie do najmłodszych.
Głównym celem projektu jest zapoznanie najmłodszych miesz-
kańców miasta z postacią światowej sławy wynalazcy, społecznika 
i filantropa, który może stanowić dla nich wartościowy wzór do 
naśladowania.
Książka trafiła także do szkolnych bibliotek, a w najmłodszych kla-
sach, dodatkowo przeprowadzone zostały lekcje tematyczne.
Wszystkim dzieciom – tym małym i tym większym, życzymy ws-
zystkiego co najlepsze!

DZIEŃ DZIECKA 2022DZIEŃ DZIECKA 2022
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            XLVII SESJA RADY MIASTA GORLICE            XLVII SESJA RADY MIASTA GORLICE
Burmistrz Rafał Kukla z absolutorium i wotum zaufania
26 maja 2022 roku, w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego, odbyła się XLVII Sesja Rady Miasta Gorlice. Najważ-
niejszym punktem tej sesji było rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Miasta Gorlice za 2021 rok oraz 
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gorlice wotum zaufania oraz podjęcie uchwały w 
sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Gorlice za 2021 r. W trakcie omawiania i głosowania radni jednogłośnie udzielili 
burmistrzowi Gorlic wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.
Głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza Gorlic, poprzedziła dyskusja nad Raportem o stanie Miasta za 2021 rok. Dokument został 
opracowany  w oparciu o znowelizowaną ustawę o samorządzie gminnym. Raport objął podsumowanie działalności burmistrza – w  szcze-
gólności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Dodatkowo, w dokumencie znalazły się naj-
ważniejsze informacje dotyczące działalności w poszczególnych obszarach tematycznych realizowanych w zeszłym roku. Kolejnym punktem 
sesji było głosowanie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Gorlice za rok 2021.
W wyniku głosowania Rada ponownie jednogłośnie udzieliła absolutorium burmistrzowi. Przed głosowaniem Radni mogli zapoznać się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu, pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej.
Ze względu na odbywające się równolegle w Bukownie Tatrzańskiej Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, burmistrz Rafał 
Kukla nie mógł osobiście wziąć udziału w sesji, jednak dołączył do spotkania zdalnie.
„Serdecznie dziękuję Radnym Rady Miasta Gorlice za udzielone absolutorium, za współpracę i wsparcie. To był kolejny, dobry rok. Dzięki za-
angażowaniu Radnych, ale także wszystkich moich współpracowników, którzy każdego dnia pracują na rzecz naszego Miasta i Mieszkańców, 
udało się zrealizować kolejne, wspólne cele. Raz jeszcze dziękuję za zaufanie!” - mówi Burmistrz Rafał Kukla.
Podczas XLVII Sesji Rady Miasta Gorlice, uroczyste ślubowanie złożyła Beata Kalisz, która zastąpiła w gorlickiej Radzie Jakuba Szczerbania. 
W związku ze złożeniem mandatu przez Jakuba Szczerbania, przed rozpoczęciem obrad, Zastępca Burmistrza Łukasz Bałajewicz, Przewod-
niczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak oraz Radni, podziękowali mu za dotychczasową współpracę i zaangażowanie na rzecz naszego 
Miasta.
Po rezygnacji z pełnienia funkcji radnego – zgodnie z Kodeksem wyborczym – wolny mandat obejmuje kandydat z tej samej listy – w tym 
wypadku „Przyjaznych Gorlic”, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. W myśl tych 
przepisów, w Radzie Miasta Gorlice od dziś zasiadać będzie Beata Kalisz.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 marca 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku16 marca 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku

16 kwietnia 2022 roku.
• Spotkanie Wielkanocne, na zaproszenie Gorlickiego Klubu Abstynenta „Egida” (R.Kukla).
19 kwietnia 2022 roku.
• Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Gorlice na lata 2021-2030, z udziałem autora projektu (Ł. Bałajewicz).
21 kwietnia 2022 roku.
• Uroczyste otwarcie Biura Poselskiego w Gorlicach, na zaproszenie Pani Elżbiety Zielińskiej Poseł na Sejm RP (R. Kukla, Ł. Bałaje-

wicz).
• Spotkanie z członkami Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (R. Kukla).
• Posiedzenie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Sp. z o.o. w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
22 kwietnia 2022 roku.
• Spotkanie robocze, w sprawie skrzyżowania - włączenia ulicy Leśnej do ulicy Granicznej w Gorlicach, z udziałem wykonawcy (R. 

Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielem SIM Małopolska, w sprawie realizacji koncepcji budowy bloku (R. Kukla, D. Janeczek).
• Spotkanie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (Nowy Sącz, R.Kukla).  

 

maj 2022
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26 kwietnia 2022 roku.
• Spotkanie z Panem Andrzejem Stasiukiem i Panią Joanną Kalisz-Dziki, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach, w sprawie 

organizacji 8. edycji Festiwalu literackiego im. Zygmunta Haupta (R. Kukla).
• Spotkanie robocze w sprawie organizacji Dni Gorlic – Święta Miasta Światła, w ramach obchodów Roku Łukasiewicza oraz organizacji 

zaplanowanych w Gorlicach uroczystości patriotycznych (Ł. Bałajewicz).
27 kwietnia 2022 roku.
• Spotkanie w terenie, z mieszkańcami ulicy Andersa w Gorlicach (R. Kukla).
29 kwietnia 2022 roku.
• Koncert Solidarni z Ukrainą – na gorlickim Rynku zaprezentowali się uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach 

oraz zespoły pop-rockowe (R. Kukla).
30 kwietnia 2022 roku.
• Uroczysty apel na gorlickim rynku, z okazji 10. rocznicy przyjęcia patrona i nadania sztandaru Hufcowi ZHP Gorlice im. harcmistrz 

Marii Rydarowskiej (R. Kukla).
1 maja 2022 roku.
• Obchody Międzynarodowego Święta Pracy - pod Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego w Gorlicach złożono kwiaty oraz zapalono 

symboliczny znicz (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Uroczystości związane z 107. rocznicą Bitwy pod Gorlicami - na Cmentarzu Wojennym Nr 91 odbyła modlitwa ekumeniczna, odczytano 

Apel Poległych, a także złożono kwiaty i zapalono znicze pod Krzyżem Centralnym (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Wydarzenia zorganizowane z okazji Dni Gorlic (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Na gorlickim Rynku zorganizowano klasyczną Gorlicką Majówkę - zlot pojazdów zabytkowych. Na stadionie OSiR w Gorlicach odbyły 

się m.in. - przegląd Twórczości Gorlickiej Młodzieży , koncert z udziałem gwiazdy, efektowne pokazy powietrzne itp. Zawody strzelec-
kie o Puchar Burmistrza Miasta Gorlice, zorganizowane z okazji Dni Gorlic (R. Kukla).

2 maja 2022 roku.
• Symboliczne zapalenie zniczy na cmentarzach wojennych Nr 87, 88, 90, 92, 98 zlokalizowanych na terenie Miasta Gorlice - w 107. 

rocznicę rozpoczęcia Bitwy Gorlickiej (Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
• Wydarzenia związane z Rokiem Ignacego Łukasiewicza, przygotowane w ramach Dni Gorlic 2022 (R. Kukla, Ł. Bałajewicz, D. Jane-

czek). Na gorlickim Rynku odbył się spektakl ,,Światło z Ziemi”. W Parku Miejskim w Gorlicach przygotowano Festiwal Światła - pokaz 
w ramach inauguracji Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce, z udziałem przedstawiciela Małopolskiej Organizacji Turystycznej 
oraz zaproszonych gości.

• Symboliczne złożenie wiązanki kwiatów przy Pomniku Poległych, na Cmentarzu Wojennym Nr 91 w Gorlicach – w ramach Startu spod 
bramy cmentarnej III Międzynarodowego Półmaratonu ,,Bitwy pod Gorlicami’’ (R. Kukla).

3 maja 2022 roku.
• Obchody Święta 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – w Bazylice Mniejszej w Gorlicach odbyła się uroczysta msza św., na 

placu Rynku zorganizowano uroczystą intronizację króla Kurkowego Anno Domini 2022, następnie pod Pomnikiem Stulecia Odzyska-
nia Niepodległości złożono wieńce i wiązanki kwiatów (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).

• Spotkanie okolicznościowe „Biesiada Bracka”, na zaproszenie Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dwory Karwacjanów w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).

4 maja 2022 roku.
• Spotkanie robocze z przedstawicielem Huawei Polska Sp. z o.o. głównym wykonawcą budowy sieci światłowodowej na terenie Miasta 

Gorlice, w ramach działań operatora hurtowego Światłowód Inwestycje, w sprawie współpracy (R. Kukla).
5 maja 2022 roku.
• Briefing prasowy w sprawie programu „Kolej Plus”- partnerskiego projektu Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego, Miasta Gor-

lice, Powiatu Gorlickiego oraz Gmin Łużna i Moszczenica (Niepołomice, R. Kukla). W ramach projektu zaplanowano rewitalizację linii 
kolejowej na odcinkach: Gorlice – Gorlice Zagórzany oraz Gorlice Zagórzany – Jasło, a także budowę łącznicy kolejowej w Gorlicach 
między liniami kolejowymi 108 i 110. W Konferencji prasowej udział wzięli Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk, Dyrektor 
Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pan Włodzimierz Zembol, Posłowie na Sejm Anna Pieczarka i 
Rafał Bochenek, przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele samorządów 
lokalnych.

• Posiedzenie Rady Programowej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Ł.Bałajewicz).
8 maja 2022 roku.
• Obchody 77 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej - w Bazylice Mniejszej odbyła się uroczysta msza święta, pod budynkiem Szklar-

czykówki złożono kwiaty oraz zapalono symboliczny znicz (R. Kukla).
9 maja 2022 roku.
• Spotkanie z okazji Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawno-

ścią Intelektualną, zorganizowane w GCK (R. Kukla).
10 maja 2022 roku.
• Spotkanie robocze z Dyrektorem OSiR oraz projektantem inwestycji - modernizacji krytej pływalni ,,Fala” w Gorlicach (R. Kukla).
• Walne Zgromadzenie delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w formie online (R. Kukla).
12 maja 2022 roku.
• Uroczyste obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 2022, zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorlicach ( R. Kukla).
• Uroczyste posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, z okazji wydania 100. Numeru Kwartalnika Gorlickiego 

(R. Kukla).
13 maja – 14 maja 2022 roku.
• Obchody Dni Miasta Nyiregyhaza – oficjalna wizyta, na zaproszenie Władz Miasta Partnerskiego (Węgry, R. Kukla).
15 maja 2022 roku.
• Spring Cars Vibe 2022 – zlot motoryzacyjno-charytatywny na rzecz wsparcia leczenia Adriana z Brunar, zorganizowany na gorlickim 

Rynku (R. Kukla).

maj 2022
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12 maj 2022

Bogumiła Burkot złożyła wniosek w sprawie doposażenia placu zabaw w Parku Miejskim
W odpowiedzi na Pani wnioski zgłoszone na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 21 kwietnia 2022 r. w sprawie placu 
zabaw w Parku Miejskim w Gorlicach informuję, że wniosek o montaż huśtawki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia 
będzie zrealizowany w roku bieżącym. Dodatkowo wyjaśniam, że pracownicy Urzędu Miejskiego regularnie kontrolują 
stan techniczny urządzeń zabawowych znajdujących się w Parku, a zauważane usterki niezwłocznie są usuwane. W 
przypadku huśtawki dla niepełnosprawnych zużyty podjazd dla wózków zostanie wymieniony na nowy.
Interpelowała też wniosek w sprawie naprawy nawierzchni placu zabaw na Osiedlu Krasińskiego
W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2022 roku w sprawie naprawy nawierzchni placu zabaw na Osiedlu Krasińskie-
go informuję, że usterki w postaci rozsuwających się płyt zostały zgłoszone Wykonawcy jeszcze w ubiegłym roku. 

Jednak ze względu na przypadający okres zimowy uzgodniono, że naprawa nawierzchni zostanie wykonana na wiosnę tego roku. Termin 
prac związanych z usunięciem usterek został wyznaczony na 9 maja 2022 roku. 

Lucyna Jamro interpelowała w sprawie wymiany lub montażu dodatkowych lamp w obrębie Rynku
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 24.05.2022 r. w sprawie wymiany lub montażu dodatkowych stylowych latarni 
w obrębie Rynku (nawiązujących do wyglądu latarni znajdujących się przy ul. 3 Maja) uprzejmie informuję, że obec-
nie nie jest planowane rozpoczęcie tego rodzaju inwestycji.

Złożyła też wniosek w sprawie wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ulic Bocznej 
Skrzyńskich oraz Jagodowej
W odpowiedzi na wniosek złożony na Sesji Rady Miasta w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Jagodowej 

i bocznej Skrzyńskich informuję, że progi zwalniające powodują nadmierne niszczenie nawierzchni ( w miejscach mocowania), utrudniają 
spływ wód, a w okresie zimowym utrudniają odśnieżanie. Dodatkowo należy zaznaczyć, że wstrząsy i drgania eksploatacyjne są uciążliwe 
dla najbliżej położonych posesji, a hamowanie i przyśpieszanie powoduje nadmierne wydzielanie spalin. Jednocześnie progi stanowią 
zagrożenie dla pojazdów jednośladowych: rowerów i motocykli. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty wniosek nie może być załatwio-
ny pozytywnie. W sprawie utworzenia na terenie osiedla strefy zamieszkania zwrócę się o opinię do Zarządu Osiedla, tym bardziej, że 
prędkość na terenie osiedla jest ograniczona do 30 km/godz. Należy zaznaczyć, że oprócz niewątpliwych zalet strefy zamieszkania tj. 
ograniczenia prędkości do 20 km/godz oraz bezwzględnego pierwszeństwa pieszych przed pojazdami, parkowanie jest możliwe tylko w 
miejscach wyznaczonych. Ustanowienie strefy uniemożliwi mieszkańcom osiedla oraz gościom parkowanie na wszystkich drogach na 
terenie osiedla. Po otrzymaniu opinii Zarządu Osiedla zostanie Pani poinformowana o dalszych podjętych

Beata Kalisz i Adam Piechowicz złożyli interpelację w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela 
Miasta Gorlice Panu doktorowi Franciszkowi Rachelowi
W odpowiedzi na Państwa wniosek, na wstępie pragnę podziękować za zaangażowanie - niewątpliwie dr n. med. Fran-
ciszek Rachel i Jego zasługi dla Miasta Gorlice – zarówno wkład w rozwój szpitala powiatowego, jak i promowanie ziemi 
gorlickiej - zasługują na wyrazy uznania. Zgodnie z obowiązującą uchwalą, tytul Honorowego Obywatela Miasta Gorlice 
przyznawany jest osobom żyjącym, co nie daje możliwości wystąpienia do Rady Miasta Gorlice z wnioskiem o nadanie 

go świętej pamięci Franciszkowi Rachelowi. Nie mniej jednak, władze miasta dostrzegają zasługi dr. Rachela. Zasadnym 
jest uczczenie. Jego pamięci, dlatego też rozważamy nadanie jednej z ulic miasta imienia Franciszka Rachela

Ryszard Ludwin złożył interpelacje w sprawie budowy mini boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną 
powierzchnią poliuretanową na Osiedlu Zawodzie za „Marysieńką”
W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 26.05.2022 r. w sprawie budowy mini boiska wielofunkcyjnego z bez-
pieczną nawierzchnią poliuretanową na Osiedlu „Zawodzie, za blokiem przy ul. T. Kościuszki nr 26b informuje, że z 
uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta Gorlice w chwili obecnej nie ma możliwości umieszczenia zadania 
w tegorocznym budżecie Pracownicy Urzędu będą jednak starali się pozyskać fundusze zewnętrze na realizację pr-
zedsięwzięcia. Jednocześnie sugerujemy złożenie wniosku o budowę mini boiska do Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Gorlice - edycja 2023.

Beata Szarowicz złożyła interpelację o poprawę nawierzchni drogi osiedlowej położonej równolegle do 
drogi Kochanowskiego.
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 21.04.2022 roku w sprawie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej 
od ul. Kochanowskiego (działka nr 2187/3) informuję, że po przeglądzie wiosennym nawierzchnia została zakwali-
fikowana do remontu bieżącego materiałem kamiennym. Remont zostanie wykonany w niezbędnym zakresie przez 
służby miejskie.

Adam Piechowicz interpelował w sprawie regulacji cieku wodnego w rejonie ulicy Reja
W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 21 kwietnia br. Urząd Miejski w Gorlicach 
informuje, że wykonanie regulacji cieku wodnego na działce Nr 2502/2 stanowiącej własność Miasta Gorlice będzie 
przedmiotem analizy przy tworzeniu projektu budżetu na 2023r

Złożył też wniosek w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej, 
Armii Krajowej i Pod Lodownią.
W odpowiedzi na wniosek złotany w dniu 26.05.2022 roku w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skr-

zyżowań DW 977 ul. Węgierskiej z drogami gminnymi - ul. Pod Lodownią I ul. Armii Krajowej informuje, że wniosek został przekazany 
do zarządcy drogi wyższej kategorii tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o zajęcie stanowiska i podjęcie stosownych 
działań. O dalszym toku sprawy zostanie Pan poinformowany niezwłocznie po uzyskaniu pisemnej odpowiedzi z ZDW Kraków.

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



15 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach, odbyło się spotkanie podsumowujące minioną kadencję Młodzieżowej Rady Miasta.
Ostatnią w tym roku szkolnym Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorlice, a zarazem opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Beata 
Mikruta-Kawa, która podziękowała młodym radnym oraz ich opiekunom za zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz naszego miasta, a także 
złożyła najlepsze życzenia.
Głos zabrał także Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Hubert Wójcikiewicz, który przedstawił dotychczasowe działania i podsumował 
minioną kadencję.
Do gratulacji i życzeń dołączyli się również obecni na Sali Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, Sekretarz Miasta Gorlice Daniel 
Janeczek oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech Zapłata. W trakcie Sesji przekazane zostały także pamiątkowe dyplomy 
i upominki. W skład zakończonej dziś kadencji weszli uczniowie Miejskich Szkół Podstawowych – nr 1: Maciej Labut, Adam Wieścieciński, Oliwia 
Klukowska, Emilia Jędrzejowska, nr 3: Katarzyna Hajduk, Małgorzata Walczyk, Damian Bilski, Kamil Pudełko, nr 4: Izabella Malisz, Jessica Ha-
luch, Lena Halibożek, Julia Lizak, nr 5: Hubert Wójcikiewicz, Michalina Worytko, Lena Święs, Maciej Zawiliński oraz nr 6: Natalia Komosa, Wero-
nika Gugulska, Iga Kusiak, Iga Nowak. Dziękujemy gorlickiej młodzieży za pracę na rzecz Miasta Światła i życzymy dalszych sukcesów, zarówno 
prywatnych, jak i w przyszłej pracy zawodowej!

Ostatnia Sesja Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2021/2022

Maria Piecuch złożyła wniosek w sprawie remontu muru na skwerze przy ulicy Jagiełły.
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 26.05.2022 r. w sprawie uszkodzonego muru 
na skwerze przy ul. Jagiełły w Gorlicach uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2022 r. zlecono Miejskiemu Zakła-
dowi Usług Komunalnych w Gorlicach naprawę przedmiotowego muru.
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 26.05.2022 roku w sprawie remontu elementów schodów przy ul. Stro-
mej i ul. Mickiewicza informuję, że zniszczony stopień przy ul. Stromej zostanie wymieniony przez służby miejskie 
niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedniego materialu tj. plyt z piaskowca. Wniosek dotyczący remontu schodów przy 
ul. Mickiewicza został przekazany do zarządcy drogi tj.Zarządu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie z prośbą o wykonanie 
niezbędnych prac.

26 maja br. w Klubie Seniora spotkała się Gorlicka Rada Seniorów, aby omówić bieżące sprawy oraz plany na nadchodzące miesiące. 
Spotkanie otworzyła przewodnicząca GRS Maria Kuźniarska-Pęczek.
W posiedzeniu Rady wzięli udział zaproszeni goście, Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, w imieniu Burmistrza Rafała 
Kukli jego Zastępca Łukasz Bałajewicz, Sekretarz Miasta Daniel Janeczek oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech 
Zapłata.

Kolejne obrady Gorlickiej Rady Seniorów
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Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski kolejny raz przyznało tytuły Lider Małopolski – wśród 10 wyróżnionych instytucji znalazło się 
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów! Serdecznie gratulujemy!
Co roku przyznawanych jest 10 tytułów „Lider Małopolski“ oraz Tytuł Specjalny. W tym roku tytuł specjalny zdobył Zamek Królewski na Wawe-
lu, za zrealizowanie 30-letniego cyklu rewaloryzacji.
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest instytucją kultury Samorządu Województwa Małopolskiego. Muzeum kontynuuje działalność 
Małopolskiej Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów“ w Gorlicach oraz Ośrodka Budownictwa Ludowego w Szymbarku, przemianowanego w roku 
2010 na Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa. Muzeum sprawuje również opiekę nad kulturowym dziedzictwem mniejszości 
łemkowskiej zamieszkałej w regionie.
Instytucja składa się z czterech oddziałów: Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach-główna siedziba Muzeum stworzona w zabytkowym 
Dworze Karwacjanów siedzibie założycieli i właścicieli Gorlic, odbudowanej w roku 1992, Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, Ośrodka 
Konferencyjno Wystawienniczego „Kasztel w Szymbarku“ oraz Zagrody Maziarskiej w Łosiu wraz z cerkwią w Bartnem.
Misją Muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, sztuki, etno-
grafii, architektury i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.
Muzeum dysponuje lokalnymi platformami kulturalnego dialogu (w tym transgranicznego), promuje nowe standardy upowszechniania kultu-
ry i edukacji historycznej oraz historię własną i innych narodów. Aktywnie pracuje na rzecz kształtowania społeczeństwa poprzez starannie 
dobraną bogatą ofertę programową w postaci wystaw, koncertów, lekcji muzealnych, konferencji i spotkań naukowych, a także rozrywki.

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów wśród 10 liderów Małopolski!

30 maja br., w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach pod-
sumowano konkurs plastyczny „Łukasiewicz rozświetlił Gorlice“ pod ho-
norowym patronatem Burmistrza Miasta Gorlice oraz wręczono odznaki 
„Przyjaciel Dziecka“.
Na zaproszenie Zarządu TPD przybyli: Renata  Kloryga – Wiceprezes 
Zarządu TPD w Krakowie, Daniel Janeczek – Sekretarz Miasta Gorlice, 
Wojciech Zapłata – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, Mar-
cin Gugulski – Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, 
prezesi  szkolnych Kół TPD, Anna Bąk – Instruktor Klubu Osiedlowego 
„Hallerówka”, Tomasz Tajak – artysta plastyk GCK, Urszula Szymala – wi-
ceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży Sprawne 
Smoki”, osoby uhonorowane odznaką „Przyjaciel dziecka”, wychowawcy 
PWD oraz rodzice.
Krótkiego podsumowania konkursu plastycznego pt. „Łukasiewicz 
rozświetlił Gorlice”, dokonał Tomasz Tajak.
Głównym celem organizatorów konkursu było: wykonanie pracy plastycznej 
nawiązującej do hasła konkursu, popularyzacja wiedzy i dorobku Ignace-
go Łukasiewicza – postaci zasłużonej dla Miasta Gorlice, kultywowanie 
pamięci o Łukasiewiczu, pobudzanie kreatywności i wrażliwości twórczej 
dzieci, prezentacja twórczości uczestników na wystawie pokonkursowej. 
Na konkurs wpłynęło 27 prac, które spełniły wymagania regulaminowe.
Powołana komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach. 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Zarząd TPD i Urząd Miejski w Gorlicach.
W dalszej części spotkania Stanisława Bąk, miała zaszczyt ogłosić ludzi o 
wielkim sercu, działaczy różnych środowisk, którzy swą pracą wspierają 
i wspomagają działania służące dobru i rozwojowi dziecka. Na wniosek 
Zarządu Oddziału Powiatowego TPD – Zarząd Małopolski TPD przyznał 
Odznakę ,,Przyjaciel Dziecka”. 
Miłym akcentem były wystąpienia gości Renaty Klorygi oraz Daniela Ja-
neczka, którzy podkreślili aktywność i zaangażowanie TPD w podejmowa-
niu różnych przedsięwzięć dla dzieci.
Źródło: TPD Gorlice

 Łukasiewicz rozświetlił Gorlice



29 maja br. świętowaliśmy Gorlickie Dni Rodziny połączone z Dniem Dziecka oraz XII Dniem Osób z Niepełnosprawnościami. Wydarzenie 
rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Narodzenia NMP oraz X Gorlicki Marsz Żonkilowy z udziałem Orkiestry Dętej OSP Dominikowice oraz 
Mażoretek DOMINO.
Uczestnicy marszu przeszli ulicami Wróblewskiego, Świeykowskiego, 3 Maja, Stróżowską oraz Krakowską do Miejskiego Zespołu Szkół nr 
5, gdzie następiło oficjalne otwarcie wydarzenia. Na scenie boiska MZS nr 5 zaprezentowali się podopieczni GCK oraz MDK oraz uczestnicy 
warsztatów terapii zajęciowej. Koncert dała też Orkiestra OSP Dominikowice, a przed zgromadzoną publicznością wystąpiły Mażoretki z 
grupy DOMINO.Podczas wydarzenia można było zobaczyć pojazdy policyjne, wóz strażacki oraz samochód straży miejskiej, wziąć udział 
w grach i zabawach oraz animacjach.
Na terenie pikniku znalazł się także punkt firmy Empol, a na nim ekologiczne koło fortuny, upominki firmowe i animacje oraz stoisko 
Stowarzyszenia diabetyków, gdzie można było zbadać poziom cukru i cholesterolu. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w 
organizację wydarzenia!

Gorlickie Dni Rodziny za nami!

2022 – Rok Ignacego Łukasiewicza, to czas, kiedy wyjątkowo wspo-
minamy tego wielkiego Polaka. Wszyscy gorliczanie doskonale znają 
historię czarnego złota i wiedzą, jak ważną dla Miasta Światła po-
stacią był Ignacy Łukasiewicz, a dzięki projektowi Miasta Gorlice - 
„Cudowna lampa Łukasiewicza”, dofinansowanemu ze środków Fun-
dacji ORLEN, teraz również najmłodsi poznają historię wynalazcy!
Bogato ilustrowana bajka, której głównym bohaterem jest Igna-
cy Łukasiewicz – twórca światowego przemysłu naftowego, trafiła 
właśnie do Miasta Światła! Głównym celem projektu jest zapoznanie 
najmłodszych mieszkańców miasta z postacią Łukasiewicza – świa-
towej sławy wynalazcy, społecznika i filantropa, który może sta-
nowić dla nich wartościowy wzór do naśladowania.
Publikacja skierowana jest do najmłodszych – książka stanowi 
świetne narzędzie edukacyjne i właśnie dziś, z okazji Dnia Dziecka, 
trafi do gorlickich przedszkolaków oraz szkolnych bibliotek.
Zachęcamy do zapoznania się z zabawną i kolorową historią również 
w wersji pdf.

„Cudowna lampa Łukasiewicza”, czyli historia o wielkim Polaku dla najmłodszych!

Sfinansowano ze środków 
Fundacji ORLEN w ramach programu 

„Moje miejsce na Ziemi”
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19. Wyścig Górski Prządki - Valvoline zakończony! Maciej Serafin 
ponownie ze świetnym wynikiem - 6 pucharów, w tym 3 zwycię-
stwa!

Maciej Serafin 
ponownie na podium

23 maja br., w Krakowie, młodzi piłkarze z Akademii Piłkarskiej Ase-
rekteam, zwyciężyli w Finale Małopolskiego Turnieju z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku! Teraz czeka ich Ogólnopolski Finał na 
Stadionie Narodowym w Warszawie, który swoją obecnością uświetni 
Robert Lewandowski!
23 maja na obiektach Com-Com Zone i Hutnika rozegrano finał wo-
jewódzki turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku“. 51 
drużyn dziewcząt i chłopców, które zjawiły się w Krakowie, najpierw 
musiały zwyciężyć w kwalifikacjach gminnych, a następnie powia-
towych. Wydarzenie dostarczyło wielu emocji, a awans do finału ogól-
nopolskiego na Stadionie Narodowym w Warszawie uzyskali: Respekt 
Myślenice (U-12 dziewcząt) oraz Aserekteam Gorlice (U-10 chłopców) i 
SP2 Zakopane (U-12 chłopców).
Serdecznie gratulujemy!
Źródło: Aserekteam, Małopolski Związek Piłki Nożnej, mat. własne

… z tym, że nie na pewno. Już od ponad roku mamy nowe przepisy dotyczące poruszania się 
UTO czyli Urządzeniami Transportu Osobistego. Należą do nich między innymi hulajnogi i desko-
rolki elektryczne. Jako, że są one częściej widywane na naszych drogach, ścieżkach rowerowych 
oraz chodnikach, wypada napisać nieco więcej o regulacjach prawnych obowiązujących osoby 
jeżdżące takimi pojazdami.
Gdzie można się poruszać UTO?
Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, 
jeśli jest ona wyznaczona prędkością dopuszczalną 20 km/h. Prędkość ta jest jednocześnie mak-
symalną dopuszczalną dla pojazdów UTO w każdych warunkach. Można wyjątkowo poruszać 
się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i musi 
ustępowanie pierwszeństwa pieszemu. Hulajnogą można jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony
z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
Czego nie wolno robić jadąc UTO?
- kierować hulajnogą elektryczną po jezdni, na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h,
- kierować hulajnogą lub urządzeniem transportu osobistego osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu alko-
holu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
- przewozić hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego innych osób, zwierząt i przedmiotów,
- ciągnąć lub holować hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistegoinnych pojazdów,
- pozostawiać hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej 
krawędzi.
- przejeżdżać hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego przez przejście dla pieszych
Uprawnienia do kierowania
Poruszanie się urządzeniem transportu osobistego po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również 
pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat będą mogą poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie
zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. Do kierowania urządzeniem transportu osobistego przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wy-
magane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii 
AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.
Należy również wspomnieć, że choć ustawodawca nie przewidział nakazu jazdy w kasku na takich pojazdach (choć to dość dziwne) to 
jednak warto się w taki zaopatrzyć, ponieważ statystyki policyjne są coraz bardziej zapełnianie przez wypadki z udziałem kierujących UTO. 
Nie bez znaczenia są też kary pieniężne, za wykroczenia dotyczące łamania powyższych przepisów. Dla przykładu: Według rozporządzenia 
o wysokości grzywien, za naruszenie obowiązku poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego grozi 300 złotych grzywny. 
300 złotych może również zapłacić użytkownik e-hulajnogi, który utrudnia ruch pieszemu.

„Hulajnoga, piekła nie ma”…

Piłkarze z Aserekteam w finale turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku!


