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Nowa łącznica kolejowa do Gorlic z dofinansowaniem
20 kwietnia br. rozstrzygnięty został rządowy program Kolej Plus – to 
dobre informacje dla naszego Miasta i regionu! Dzięki partnerskie-
mu projektowi Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego, Miasta 
Gorlice, Powiatu Gorlickiego oraz Gmin Łużna i Moszczenica, zmoder-
nizowane zostaną linie 108 i 110. Co to znaczy? Pociągi będą mogły 
ponownie zawitać do centrum Miasta Światła, a my zyskamy sprawne 
połączenie z Krakowem oraz usprawnioną linię Kraków – Gorlice – 
Rzeszów! Projekt znalazł się wśród 34 zadań wybranych do realizacji.

Obecnie stacja Gorlice i linia kolejowa nr 110 (relacji Gorlice Zagórzany 
– Gorlice) do niej prowadząca są rzadko użytkowane. Jest to spowo-
dowane m.in. utrudnieniami, związanymi z koniecznością wielokrotnej 
zmiany kierunku jazdy, co jak podaje portal infokolej.pl,  zwiększa czas 
przejazdu do około 30 min.

W ramach wybranego do realizacji projektu przewiduje się rewitaliza-
cję linii kolejowej na odcinkach: Gorlice – Gorlice Zagórzany oraz Gor-
lice Zagórzany – Jasło, a także budowę łącznicy kolejowej w Gorlicach 
między liniami kolejowymi 108 i 110 oraz modernizację infrastruktury 
peronowej w gminach Moszczenica (przystanek kolejowy Moszczenica 
Małopolska) i Łużna (przystanek kolejowy Szalowa i stacja kolejowa 
Wola Łużańska).

O realizację tego zadania Miasto Gorlice stara się od lat. W roku 
2020 Województwo Małopolskie wraz z partnerami: Województwem 
Podkarpackim, Miastem Gorlice, Powiatem Gorlickim, Gminą Łużna i 
Gminą Moszczenica, złożyło do Programu Uzupełniania Lokalnej i Re-
gionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku wniosek pn. 
„Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło – ce-
lem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii 
kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami”. Wniosek 
został wtedy zakwalifikowany do II etapu naboru, w którym konieczne 
było sporządzenie i przedłożenie studium planistyczno-prognostyczne-
go lub dokumentu równoważnego, o którym mowa w „Wytycznych 
naboru projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku”. Po spełnieniu wszyst-
kich wymogów dziś wiemy już, że projekt będzie realizowany.

Program Kolej Plus skierowany jest do jednostek samorządu lub 
związków metropolitalnych, które zainteresowane są rozwojem włas-
nej infrastruktury kolejowej. Rząd planuje uzupełnienie istniejącej 
sieci kolejowej o połączenia pasażerskie z miastami wojewódzkimi. 
Realizacja ww. zadania to dla Miasta możliwość likwidacji wykluczenia 
komunikacyjnego i nowy dostęp do połączeń kolejowych.
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URZĄD MIEJSKI 
W GORLICACH

tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz

SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek – Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Katarzyna Madej – Kierownik

WYDZIAŁ PODATKÓW I BUDŻETU
Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I PROMOCJI
Wojciech Zapłata – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Krzysztof Tybor – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków  
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach po 
wcześniejszym ustaleniu terminu 

z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.
Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  

w zakładce Wydziały.
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„Niech żyje nam górniczy stan“ – gorlickie gwarki – to tytuł projektu Gorlickiego Centrum Kultury w 
partnerstwie z Miastem Gorlice, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 38 tys. zł z programu „Kultura 
– Interwencje” Narodowego Centrum Kultury. Do tegorocznej edycji programu złożono 1615 wniosków 
– dofinansowanie uzyskało tylko 266, w tym gorlicki!
Dzięki pozyskanym środkom, już wkrótce w naszym mieście przeżyjemy gorlicką barbórkę i weźmiemy 
udział w koncercie orkiestr dętych. Dzięki wystawie fotografii poznamy naszych lokalnych „górników”, a 
okolicznościowe wydanie czasopisma „Górnik” przeniesie nas w czasy świetności nafciarstwa.
Ziemia gorlicka to kolebka światowego przemysłu naftowego. Od średniowiecza dolina rzeki Ropy znana 
była z obfitych źródeł oleju skalnego. Rozkwit przemysłu naftowego nastąpił wraz z odkryciem Łuka-
siewicza – dzięki niemu, w Gorlicach zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa, a okoliczny 
krajobraz zmieniły setki wież wiertniczych. Wraz z nimi i powstaniem rafinerii, w historię regionu wpisała 
się tradycja górnicza. Gdy upadła rafineria, górnicze zwyczaje stopniowo zanikały. Celem zadania jest 
artystyczny powrót do czasów minionych i ponowne spojrzenie na tradycję górniczą, która przez lata 
wrosła w Gorlice.
Projekt zakłada realizację następujących zadań:
• POBUDKI „Szczęść Wam Boże zaśpiewamy wraz!”
• Warsztaty/konkurs dla dzieci z Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach „Czy nie słyszysz dzwonka z 

naszej wieży i kilofa, który wzywa nas?“
• Parada i koncert orkiestr dętych „Hej, do szybu niech z nas każdy bieży!”
• Karczma/Babski Comber „Dolej piwa, Stara Strzecho, strzelmy się kuflami. Choć nad Ropą i w Gor-

licach myśmy górnikami”
• Wystawa fotografii „Niech żyje nam górniczy stan”
Projekt wpisuje się w Rok Ignacego Łukasiewicza – wielkiego wynalazcy, farmaceuty, społecznika i od-
krywcy.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Naro-
dowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022.

„Łukasiewicz – polski geniusz” to tytuł projektu Gorlickiego Centrum Kultury, który uzyskał dofinanso-
wanie w kwocie 37 tys. zł z Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Do programu złożono 
aż 1500 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało tylko 104 projekty, w tym gorlicki! Rok 
Łukasiewicza będziemy świętować w wyjątkowy sposób!
Rok 2022, ze względu na przypadającą 200. rocznicę urodzin wielkiego wynalazcy, farmaceuty, spo-
łecznika i odkrywcy, ogłoszony został Rokiem Ignacego Łukasiewicza. W Mieście Światła, zamierzamy 
wyjątkowo upamiętnić tę postać, wspominając odkrywcę poprzez organizację Narodowego czytania 
przy świetle lamp naftowych, interaktywną lekcję historii, jedyne w swoim rodzaju artystyczne grafi-
ki hydrofobowe oraz mural poświęcony Łukasiewiczowi. Projekt stanie się hołdem artystycznym dla 
wynalazcy. Umocni wizerunek Gorlic jako Miasta Światła, a przede wszystkim, przybliży gorliczanom 
wyjątkową historię Ignacego Łukasiewicza jako polskiego wynalazcy i patrioty.

Łukasiewicz – polski geniusz
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6 kwietnia br., w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gorlicach, od-
było się pierwsze posiedzenie Gorlickiej Rady Seniorów. Głównym 
punktem spotkania było wyłonienie prezydium Rady.
W inauguracyjnej Sesji udział wzięli Radni Gorlickiej Rady Senio-
rów, wybrani podczas spotkania wyborczego 9 marca, a także 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice Robert Ryndak, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz oraz Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek.
W drodze głosowania na Przewodniczącą Gorlickiej Rady Seniorów 
II kadencji wybrana została Maria Kuźniarska-Pęczek.
Funkcję Wiceprzewodniczącego objął Edward Marek, a Sekretarza 
Rady Ewa Magiera. Serdecznie gratulujemy!
Zadaniem Rady będzie przede wszystkim integracja grup senio-
rów, reprezentowanie ich interesów oraz podejmowanie inicjatyw 
na rzecz starszych mieszkańców miasta, które mogłyby się przy-
czynić do zwiększenia ich aktywności.

7 kwietnia br. w budynku gorlickiego Sokoła, odbyła się konferen-
cja pn. „Mediacja jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów 
oraz resocjalizacja nieletnich w Ośrodku Kuratorskim”, podczas któ-
rej jednym z prelegentów była Anna Maria Wesołowska - Sędzia 
Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku.
Głównym organizatorem wydarzenia był Prezes Sądu Okręgowego 
w Nowym Sączu oraz Kurator Okręgowy w Nowym Sączu. Wyda-
rzenie patronatem honorowym objął Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla.
W sali gorlickiego Sokoła nie zabrakło wielu znamienitych gości, w 
tym przedstawicieli służb mundurowych, sądów rejonowych, placó-
wek edukacyjnych i społecznych. Zgromadzonych licznie uczestni-
ków przywitał Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniew 
Krupa, który na ręce burmistrza złożył także podziękowania za po-
moc przy organizacji konferencji.
W trakcie konferencji omówione zostały zagadnienia związane z re-
socjalizacją nieletnich w ośrodku kuratorskim, a także z mediacją, 
jako skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów.
W nawiązaniu do obecnej sytuacji społeczno-politycznej, przedsta-
wione zostały także rozwiązania prawne dla należytego zabezpie-
czenia dobra dzieci napływających do Polski wraz z falą uchodźców, 
w szczególności zasady postępowania z małoletnim stawiającym się 
na granicy bez opieki.
W roli moderatora spotkania, a także prelegenta, wystąpiła Karoli-
na Zych-Mosoń, Zastępca Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu.  
W programie konferencji znalazły się także wystąpienie st. chor. 
sztabowego Stanisława Molitorysa z Karpackiego Oddział Straży 
Granicznej w Nowym Sączu, Mieczysława Kamińskiego - Koordy-
natora ds mediacji, Sędziego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, 
Anny Marii Wesołowskiej - Sędzi Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie 
spoczynku, Ewy Schneider - Głównego Specjalisty w Wydziale Ku-
rateli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sławomira Korbelaka - Za-
stępcy Prokuratora Rejonowego w Gorlicach.

Prezydium Gorlickiej Rady Seniorów wybrane!

Konferencja w „Sokole”



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

5

W piątek 8 kwietnia br. samorządowcy z Łużnej, Moszczenicy, Gmi-
ny Gorlice, Miasta Gorlice oraz przedstawiciele Miejskiego Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach podpisali list inten-
cyjny w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej, która zabezpieczy 
stałe dostawy wody dla mieszkańców wspomnianych gmin.
Z ramienia miasta umowę podpisał burmistrz Rafał Kukla. Na jej 
mocy –  realną szansę wykonania zyskał pomysł zakładający budo-
wę sieci wodociągowej w Zagórzanach oraz magistrali zasilającej 
zbiorniki na wodę w Moszczenicy i Łużnej. Zagwarantuje to stałość i 
zapobiegnie ewentualnym przerwom w dostawie wody z Gorlic. Po-
nadto każda z gmin przystępujących do porozumienia będzie mo-
gła rozbudować na swoim terenie około 15 km sieci wodociągowej.
Rozmowy przedstawicieli Gmin w tej sprawie rozpoczęły się już 
kilka miesięcy temu, a ich pokłosiem jest podpisana deklaracja.
fot. D. Tarsa / bobowa24.pl

Samorządowcy Ziemi Gorlickiej 
chcą rozbudowy sieci wodociągowej

kwiecień 2022

Nowy chodnik przy ul. Słonecznej

Zakończył się remont chodnika przy ul. Słonecznej 1. To zada-
nie wybrane przez mieszkańców w zeszłorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego.
W ramach prac wyremontowano ponad 300 m² chodnika oraz 5 
podestów wejściowych do bloku.
Zadanie było realizowane w porozumieniu ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „Małopolska”. Remont to poprawa bezpieczeństwa oraz 
estetyki wokół budynku.

Dbamy o szkolną infrastrukturę – dzięki wnioskowi złożonemu 
przez Miasto Gorlice już wkrótce wyremontowane zostanie bois-
ko Miejskiego Zespołu Szkół nr 5. Projekt zyskał dofinansowanie 
Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”, a dofinansowanie 
opiewa na kwotę 148 680,00 zł. To już 3 z 5 szkolnych boisk, które 
przejdzie remont!
W ramach zadania, przebudowane zostanie istniejące boisko o 
nawierzchni asfaltowej, w efekcie czego powstanie boisko do piłki 
nożnej i ręcznej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 27 x 
42 metrów oraz boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki 
i tenisa) o wymiarach 20 x 27 metrów, ograniczone krawężnikami 
oporowymi. Całkowita powierzchnia wszystkich boisk wyniesie 62 
x 27 metrów.
Dzięki realizacji projektu, do dyspozycji lokalnej społecznoś-
ci udostępniona zostanie nowoczesna infrastruktura rekreacyj-
no-sportowa. W czasie nauki szkolnej z boisk korzystać będą głów-
nie uczniowie, natomiast popołudniami – uczestnicy zajęć szkolnych 
klubów sportowych oraz indywidualni mieszkańcy osiedla.
To kolejna miejska przyszkolna infrastruktura sportowa, która pr-
zejdzie metamorfozę! Z nowoczesnego obiektu korzystają już 
uczniowie MZS nr 6, a wkrótce także MZS nr 4.
Szacowana wartość całej inwestycji wyniesie 597 000,00 zł.
Serdecznie dziękujemy Radnym Sejmiku Województwa Małopol-
skiego, a w szczególności Radnej Wojewódzkiej Jadwidze Wój-
towicz oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego.

Przy Miejskim Zespole Szkół nr 5 powstanie nowoczesne boisko
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Obchody 

Uroczystości patriotyczne podczas majówki
Dzień 1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy – obchodzo-
ny jest od 1889 roku, nie tylko w Polsce czy Europie, ale na 
całym świecie. Tradycyjnie już, tego dnia gorlickie obcho-
dy odbyły się pod Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. 

1 maja 2022 r. na Cmentarzu Wojennym nr 91 w Gorlicach, od-
były się uroczystości związane ze 107. rocznicą Bitwy pod Gor-
licami. Tegoroczne obchody, w trakcie których oddano hołd i 
cześć bohaterom, miały podniosły i uroczysty charakter. Były 
także okazją do refleksji i wyrażenia sprzeciwu wobec wojny. 

3 maja obchodzimy święto upamiętniające uchwalenie w 1791 r. 
przez Sejm Czteroletni, Ustawy Rządowej regulującej ustrój ówcze-
snej Rzeczpospolitej. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 
maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie – po konstytucji 
amerykańskiej z 1787 r., nowoczesną, spisaną konstytucją.



Dwie sceny, cztery koncerty! - 29 i 30 kwietnia

Za nami Dni Gorlic, które w tym roku upłynęły pod znakiem obchodów 
Roku Ignacego Łukasiewicza! Okazja jest wyjątkowa, więc tegoroczne 
święto Miasta Światła również było wyjątkowe!
Pomimo radosnego czasu świętowania, nie zapominamy o wojnie, 
która toczy się za naszą wschodnią granicą – 29 kwietnia, na gorlickim 
Rynku, Dni Gorlic rozpoczął koncert „Solidarni z Ukrainą“. Wydarzenie 
otworzył występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach.
Po młodych gorlickich artystach, na scenie wystąpił zespół Delta Virus 
– grupa, która powstała z miłości do muzyki i chęci sentymentalnego 
powrotu do młodzieńczych lat, w składzie: Mariusz Łukasik, Sławomir 
Litwa, Bogdan Kosiba, Jacek Spyra, a na basie zagrał burmistrz Rafał 
Kukla!
Na zakończenie, w podróż do krainy pop-rock-folku z elementami 
elektroniki, zabrał nas zespół Gooroleska! Ich twórczość to wynikowa 
osobowości, doświadczeń, korzeni i wspólnego docierania.

W sobotę, 30 kwietnia, polana w Parku Miejskim wypełniła się 
dźwiękami znanych wszystkim hitów, a to dzięki fenomenalnemu ze-
społowi Another Pink Folyd, z którym gościnnie wystąpił Marek Raduli!
Inspirowany koncertem P.U.L.S.E występ, był nie tylko odwzorowa-
nym ze szczególną dbałością o każdy detal muzycznym wydarzeniem, 
ale także niesamowitym widowiskiem plenerowym!
Partnerem Strategicznym wydarzenia było Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo. Partnerami wydarzenia było Województwo Małopol-
skie, Polska Organizacja Turystyczna współorganizator Polskiego Bonu 
Turystycznego oraz Małopolska Organizacja Turystyczna.

DNI GORLIC I FESTIWAL ŚWIATŁA W ROK ŁUKASIEWICZA



Dla Gorlic zagrali -
 Cleo i zespół Maryli Rodowicz - 1 maja

Główny dzień koncertowy święta miasta za nami. Wspólnie z RMF 
MAXXX w ramach trasy koncertowej Lato na Maxxx‘a bawiliśmy 
się w rytm największych polskich hitów. W tym roku dla gorlic-
kiej publiczności wystąpiła Cleo oraz zespół Maryli Rodowicz. 
Niestety z powodów zdrowotnych do Miasta Światła nie zawitała 
sama wokalista, co jednak nie przeszkodziło w dobrej zabawie i 
świętowaniu 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza. Nie-
bo nad Gorlicami stało się areną niezwykłych pokazów samolo-
towych oraz powietrznych akrobacji motolotniowych, a gorlicki 
Rynek wypełniły klasyczne samochody. W tym roku wyjątkowo 
dopisała pogoda oraz niezawodnie publika.
Od samego rana w Gorlicach było gwarno i tłoczno. Miłośnicy 
motoryzacji spotkali się na „Klasycznej Majówce”, wypełniając 
po brzegi gorlicki Rynek. W tym roku do Gorlic przyjechało po-
nad 200 zabytkowych pojazdów.
Na Stadionie OSiR w Gorlicach i okolicy już od godzin połud-
niowych na mieszkańców i przyjezdnych czekało wiele atrakcji 
m.in. strefa gastronomiczna, strefa wypoczynku, wesołe mias-
teczko.
Na miłośników słodkości czekał Wawel Truck, a na spragnionych 
wrażeń, komercyjny przelot śmigłowcem.
Na scenie jako pierwsi zaprezentowali się młodzi artyści, w ra-
mach organizowanego przez Gorlickie Centrum Kultury Przeglą-
du Twórczości Gorlickiej Młodzieży.
Występ pierwszej z gwiazd wieczoru, poprzedziły powietrzne 
akrobacje samolotowe. Na niebie popisy dał m.in. pilot Marek 
Choim.
Prawdziwie rodzinną atrakcją był występ Cleo. Przed sceną zgro-
madził zarówno tych młodszych jak i starszych, porywając do 
wspólnej zabawy i śpiewu największych hitów artystki.
W przerwie pomiędzy koncertami niebo rozświetlił efektowny 
pokaz powietrznych smoków. Motoparalotniowa grupa poka-
zowa Flying Dragons Team zaprezentowała nocny program z 
wykorzystaniem światła i efektów pirotechnicznych.
Ostatnią atrakcją tego wieczoru miał być występ Maryli Ro-
dowicz. Niestety, artystka na przesłanym filmie przekazała pub-
liczności informację, że ze względu zdrowotnych, nie dotrze do 
Gorlic. Ostatecznie na scenie zaprezentował się jej zespół, a 
partie wokalne wykonały chórzystki.
Partnerem Strategicznym wydarzenia było Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo. Partnerami wydarzenia było Wojewódz-
two Małopolskie, Polska Organizacja Turystyczna współorganiza-
tor Polskiego Bonu Turystycznego oraz Małopolska Organizacja 
Turystyczna.



Festiwal Światła 
w Rok Łukasiewicza - 2 maja

2 maja był ostatnim dniem naszego świętowania - mogliście zo-
baczyć Miasto Światła w Pytaniu na Śniadanie, obejrzeć niezwykły 
spektakl na Rynku, a wieczorem jedyny w swoim rodzaju Festiwal 
Światła w Parku Miejskim.
Ekipa programu Pytanie na Śniadanie gościła w Mieście Światla 
już od wczesnych godzin porannych, prowadząc kolejne wejścia 
m.in. z Rynku i Skansenu Przemysłu Naftowego „Magdalena”.
Przegapiliście wejścia z Gorlic? Nic straconego, materiał można 
obejrzeć online.
Tego dnia obchodziliśmy także święto flagi – z tej okazji całe 
miasto zostało udekorowane biało - czerwonymi barwami, a na 
niebie pojawili się skoczkowie spadochronowi z flagą Polski!
O godzinie 10:00 na gorlickim Rynku można było zobaczyć 
niezwykły spektakl „Światło z Ziemi” w wykonaniu teatru Termi-
nus A Quo, dzięki któremu odbyliśmy zabawną i pełną zwrotów 
akcji podróż do czasów Łukasiewicza. W tym czasie nad naszym 
miastem latał samolot z banerem przypominającym o 200. roczni-
cy urodzin wielkiego Polaka! 
Punktualnie o 12, sprzed bramy Cmentarza wojennego nr 91 w 
Gorlicach wystartował III Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa 
pod Gorlicami”. Ponad 200 biegaczy zmierzyło się z dystansem 21 
km. Wśród zawodników, już po raz drugi, znalazł się także Áldozó 
Tamás, burmistrz Pápy - miasta partnerskiego Gorlic oraz przed-
stawicielka grupy biegowej Virág Györkös, która bieg zakończyła 
w najlepszej dziesiątce kobiet. 
Zwieńczeniem dnia i całego wydarzenia był Festiwal Światła, pod-
czas którego, wspólnie z Małopolską Organizacją Turystyczną, 
otworzyliśmy Letni Sezon Turystyczny w Małopolsce!
Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji – pokaz Teatru Ognia 
Ergo, pokazy na ekranie wodnym, fontanny woda-ogień, Aleja 
Światła i pokazy pirotechniczne. Było efektownie i wyjątkowo!
Partnerem Strategicznym wydarzenia było Polskie Górnictwo Naf-
towe i Gazownictwo. Partnerami wydarzenia było Województwo 
Małopolskie, Polska Organizacja Turystyczna współorganizator 
Polskiego Bonu Turystycznego oraz Małopolska Organizacja Tu-
rystyczna.
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            XLVI  SESJA RADY MIASTA GORLICE            XLVI  SESJA RADY MIASTA GORLICE
21 kwietnia br., w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się XLVI 
Sesja Rady Miasta. Po otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o porządku obrad, informacji o 
sporządzeniu protokołu z obrad XLV Sesji Rady Miasta Gorlice, Informacji z działalności Burmistrza Miasta za 
okres od 16 marca do 15 kwietnia 2022 r. - radni rozpatrzyli i przyjęli 3 projekty uchwał. Pierwsza dotyczyła 
odpłatnego przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania częściowego zarządzania publiczną drogą wojewódzką.(Podję-
cie zgłoszonej uchwały umożliwi zawarcie porozumienia Zarządu Województwa Małopolskiego z Burmistrzem Miasta Gorlice, na mocy 
której nastąpi przejęcie części zadań do ZDW w Krakowie, dotyczących utrzymania zieleni na wyspach dwóch rond oraz dwóch pasów 
zieleni zlokalizowanych w Mieście Gorlice (ul. Stawiska - ul. Kołłątaja odcinek 225 km 2 + 400, ul. Stawiska- ul. Legionów odc. 227 
km 0 + 000, pasy zieleni na działkach nr 799/15 i 1531/8; Zarząd Województwa Małopolskiego udzieli dotacji celowej na wykonanie 
przejmowanych zadań). Druga uchwała, w sprawie zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej na 2022 rok. (Zwiększa 
się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 328 934,52 zł, w tym dochody bieżące o 23934,52 zł- z przystąpieniem Miasta Gorlice 
do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ze środków 
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul.Krakowskiej 5 w Gorlicach- zwięk-
szenie dochodów majątkowych o 200 000 zł - dotyczy otrzymanych środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej; Zwiększenie 
dochodów majątkowych o 105 000 zł na odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała Ropa” 
- środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; Zmniejszenie wydatków majątkowych o 8 500 zł, w związku 
z oszczędnościami na wykonanie robót zwiazanych z budową kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowej w Gorlicach; Dotacja celowa dla 
samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, na wyposażenie Krytej Pływalni w kwiecie 49 000 zł). 
Trzecia uchwała dotyczyła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

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 marca 2022 roku.
• Spotkanie z Rektorem Politechniki Krakowskiej, w sprawie współpracy w zakresie aktualizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Gorlice (Kraków, R. Kukla).
• Rada Nadzorcza SIM Małopolska (Brzesko, D. Janeczek).
17 marca 2022 roku.
• Spotkanie z Dyrektorami Miejskich Zespołów Szkół i Przedszkola, w sprawie włączenia się do akcji „Solidarni z Ukrainą” – wykonania 

przez dzieci kartek w podziękowaniu dla darczyńców z Anglii (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie okolicznościowe, podsumowujące pracę Sztabu 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorlicach (Ł. Bała-

jewicz).
• Zebranie ogólne mieszkańców, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 3 „Kromera” w Gorlicach (R. Kukla).
18 kwietnia 2022 roku.
• Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród na zakończenie konkursu plastycznego ,,Nasza Rodzina razem się trzyma”, zorga-

nizowanego dla przedszkolaków z terenu Powiatu Gorlickiego, przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu Filia  
w Gorlicach (R. Kukla).

19 marca 2022 roku.
• Uroczystość upamiętniająca 140. rocznicę urodzin Aleksandra Józefa Skrzyńskiego, hrabiego, polityka, ministra spraw zagranicznych 

i premiera II RP - złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową, usytuowaną przy ul. 3 Maja i ul. Jagiełły w Gorlicach (R. Kukla).
21 marca 2022 roku.
• Spotkanie robocze z Dyrektorem OSiR w Gorlicach, w sprawie remontu krytej pływalni (R. Kukla).
22 marca 2022 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami Firmy Saint Gobain Adfors Polska, w sprawie rozwoju Firmy na terenie Miasta Gorlice (R. Kukla).
23 marca 2022 roku.
• Warsztaty kulinarne z cyklu „Gotujemy Tradycyjnie”, zorganizowane dla gorlickich seniorów, na zaproszenie Fundacji PrzyGotujmy 

(R. Kukla).
• Inauguracja pokazu filatelistycznego, poświeconego Ignacemu Łukasiewiczowi w 200. rocznicę urodzin - zorganizowanego przez 

Koło PZF w Gorlicach, w holu budynku Ratusza (Ł. Bałajewicz).
24 marca 2022 roku.
• Spotkanie w terenie, z udziałem przedstawicieli Wojewody Małopolskiego i przedstawicielami Starosty Gorlickiego, w sprawie zamia-

ny nieruchomości przy ulicy Strażackiej i nieruchomości przy ul. Bieckiej w Gorlicach (R. Kukla).
• Podpisanie umowy z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie inwestycji - remont ul. Ogrodowej i Rzeźniczej w Gorlicach, w 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Kraków, R. Kukla).
25 marca 2022 roku.
• Oficjalna wizyta w Nyíregyházie - na zaproszenie Władz Miasta Partnerskiego, z okazji „Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” (Węgry, 

D. Janeczek).
26 marca 2022 roku.
• Inauguracja zajęć sportowych dla dzieci z niepełnosprawnością - zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzie-

ci i Młodzieży „Sprawne Smoki”(Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie integracyjno-informacyjne z obywatelami Ukrainy, przebywającymi na terenie Miasta Gorlice (Ł. Bałajewicz).
28 marca 2022 roku.
• Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w sprawie uchodźców z Ukrainy i dalszego ich kwaterunku na terenie 

kwiecień 2022
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Powiatu Gorlickiego, na zaproszenie Starosty Gorlickiego (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
Spotkanie z przedstawicielami Firmy Severt Polska Sp. z o. o w Gorlicach, w sprawie bieżącej działalności i rozwoju Zakładu (R. Kukla).
30 marca 2022 roku.
• Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski (Kraków, R. Kukla).
• Uroczyste odebranie Medalu Jubileuszowego Bene Meritus - za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców, podczas spotkania człon-

ków Zarządu PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg Małopolski w Krakowie (Kraków, R. Kukla).
31 marca 2022 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• XV Sesja Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SIM Małopolska (Stary Sącz, D. Janeczek).
1 kwietnia 2022 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, w sprawie współpracy, oferty szkoleniowej (R. Kukla).
• Spotkanie w sprawie programu ZIT, z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy Gorlice, Urzędu Gminy Sękowa (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Uroczysta gala „Fundusze z Kulturą”, w ramach plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce”(Nowy Sącz, R. Kukla).
Podczas wydarzenia Pan Rafał Kukla Burmistrz Miasta Gorlice odebrał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego nagrody, dwie hono-
rowe statuetki, za zrealizowane przy udziale funduszy unijnych inwestycje - „Restaurację Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego 
w Gorlicach” oraz „Rozbudowę systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort 
podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice”.
6 kwietnia 2022 roku.
• Spotkanie z Panem Robertem Kowalskim Kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, delegatura w Nowym 

Sączu, w sprawie remontu budynku Ratusza w Gorlicach (Nowy Sącz, R. Kukla).
• Inauguracyjne spotkanie Gorlickiej Rady Seniorów, w ramach którego odbyły się wybory Prezydium Rady II kadencji (R. Kukla, Ł. 

Bałajewicz, D. Janeczek).
7 kwietnia 2022 roku.
• Konferencja „Mediacja jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów oraz resocjalizacja nieletnich w Ośrodku Kuratorskim”, na 

zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, zorganizowana w budynku „Gorlickiego Sokoła” w Gorlicach (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).

• Spotkanie Wielkanocne, na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bieczu, Filia w Gorlicach (R. Kukla).
8 kwietnia 2022 roku.
• Uroczyste obchody z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, zorganizowane w ZS Nr 1 im. I. 

Łukasiewicza w Gorlicach - m.in. odbyła się Sesja naukowa, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie (R. 
Kukla).

• Podpisanie Listu Intencyjnego przez przedstawicieli Gminy Łużna, Gminy Gorlice, Gminy Moszczenica, Miasta Gorlice oraz MPGK Sp. 
z o.o. w Gorlicach, w sprawie wspólnej rozbudowy sieci wodociągowej (R. Kukla).

• Koncert charytatywny „Kromer solidarny z Ukrainą’’, zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Kromera w Gorlicach (R. 
Kukla).

• Spotkanie okolicznościowe, na zaproszenie Pana Krzysztofa Gładysza, w związku z zakończeniem działalności na stanowisku Komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).

9 kwietnia 2022 roku.
• XI. Zjazd Zjednoczenia Łemków w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, podczas którego odbyły się wybory Zarządu Głównego Zjed-

noczenia Łemków (Ł. Bałajewicz).
• Kiermasz Wielkanocny, połączony z akcją charytatywną na rzecz Rodziny Walągów z Gorlic (R. Kukla, Ł. Bałajewicz). Na gorlickim 

Rynku odbyło się m.in. oficjalne przekazanie samochodu dostosowanego  na potrzeby Rodziny oraz kwesta.
• XIII Międzynarodowy Konkurs kulinarny „Beskidzkie Kociołki”, zorganizowany przez Fundację Wiedza Umiejętność Rozwój, w Restau-

racji Kaflarnia (R. Kukla).
10 kwietnia 2022 roku.
• Wręczenie nagród, na zakończenie V. Konkursu Palm Wielkanocnych - zorganizowanego przez Parafię p.w. MBNP w Gorlicach-Gliniku 

oraz MZS Nr 3 w Gorlicach (R. Kukla).
• Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta Gorlice - oficjalne otwarcie sezonu, zorganizowane przez Zarząd Powiatowy LOK (R. 

Kukla).
12 kwietnia 2022 roku.
• Posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach 

(Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z Przedstawicielami Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie, w sprawie inauguracji Letniego Sezonu Turystycz-

nego w Małopolsce (R. Kukla).
13 kwietnia 2022 roku.
• Spotkanie Wielkanocne, oraz oficjalne wręczenie nagród za aktywny udział w kampanii „No promil, no problem” - w Przedszkolu Nr 

8 w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie z Przedstawicielami Gminy Gorlice oraz Gminy Sękowa, w sprawie zadań do realizacji przez ZIT (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z Panem Grzegorzem Tumidajewiczem, Komendantem OHP w Gorlicach, w sprawie wsparcia XXII Ogólnopolskiego Konkur-

su Papieskiego, zorganizowanego dla młodzieży (R. Kukla).
• Spotkanie robocze z wykonawcami termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach segment A i B, w ramach projektu 

ZGZG dofinansowanego ze środków unijnych (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie w sprawie omówienia oceny, wstępnej koncepcji projektu rewitalizacji budynku GCK w Gorlicach, z udziałem wykonawcy, 

Dyrektora GCK w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
14 kwietnia 2022 roku.
• Spotkania okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych – z przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Mar-

szałkowskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa (Kraków, R. Kukla).
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Joanna Bubak interpelowała w sprawie zieleńca przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego
W odpowiedzi na interpelację z dnia 31 marca 2022 r. dotyczącą uporządkowania zieleńca przy ul. Kard. St. Wys-
zyńskiego informuję, iż zostało wystosowane pismo do Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach jako zarządcy 
nieruchomości z prośbą o usunięcie i odpowiednie zagospodarowanie zalegających tam liści, gałęzi oraz innego ro-
dzaju śmieci.
Złożyła też interpelację w sprawie remontu odcinka chodnika
W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 31.03.2022 roku w sprawie remontu odcinka chodnika przy skrzyżowa-
niu typu rondo ulic Michalusa Bieckiej informuję, że zniszczony odcinek chodnika na działce nr 586/6 jest własnością 
Powiatu Gorlickiego znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Drogowego. Pani interpelacja została przekazana 

do zarządcy chodnika z prośbą o podjęcie tematu i załatwienie zgodnie z kompetencjami.
Bogumiła Burkot interpelowała w sprawie w sprawie uporządkowania nieruchomości na skarpie po-
niżej Dworu Karwacjanów
W odpowiedzi na Pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 31 marca br. w sprawie uporządkowania 
nieruchomości na skarpie poniżej Dworu Karwacjanów w Gorlicach informuję, że pismem z dnia 21 lutego br. Urząd 
Miejski w Gorlicach wystąpił do współwłaścicieli przedmiotowego terenu o przeprowadzenie prac porządkowych w 
tym usunięcia zalegających liści i wykoszenia traw.
Złożyła też interpelację w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż rzeki Ropa
W odpowiedzi na Pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 31 marca br. w sprawie uporząd-
kowania terenu wzdłuż rzeki Ropa informuje, że pismem z dnia 4 kwietnia br. Urząd Miejski w Gorlicach wystąpił 

do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wykonanie prac porządkowych na odcinku od mostu im. Zesłańców 
Sybiru do dopływu potoku Sękówka.
Interpelowała też w sprawie 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 Miej-
skim 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.
Lucyna Jamro interpelowała w kwestii oświetlenia parku
W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.03.2022 r. w sprawie wykonania latarni oświetleniowych na końcowym odcinku Par-
ku Miejskiego (w obrębie wyasfaltowanej powierzchni) informuję, że przedsięwzięcie to zostanie zgłoszone do projektu 
budżetu Miasta na rok 2023 jako propozycja zadania inwestycyjnego. Natomiast umieszczenie ławki wypoczynkowej w 
opisanym rejonie parku zostało zlecone do realizacji.

Halina Marszałek interpelowała w sprawie dróg
W odpowiedzi na wnioski złożone w dniu 30.03.2022 roku informuje:
1. ul. Graniczna boczna 3 pomimo podjętych przez Miasto działań nie udało się dotychczas uregulować stanów praw-
nych gruntów niezbędnych pod budowę drogi. stad nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do wykonania 
nawierzchni.
2. ul. Sikorskiego boczna Miasto posiada kompletną dokumentację na budowę kanalizacji deszczowej. Z uwagi na 
niewystarczającą ilość środków finansowych w budzecie Miasta zadanie nie zostało skierowane do realizacji w bieżącym 
roku.. W przypadku wystąpienia wolnych: środków finansowych (na przykład po przeprowadzeniu przetargów) rozważę 
możliwość wprowadzenia zadania do realizacji w trakcie roku budżetowego.

3. ul. Robotnicza - nawierzchnia ulicy zostanie wyremontowana po przeglądzie, wiosennym w niezbędnym zakresie. W chwili obecnej 
droga jest w dostatecznym stanie. technicznym i nie stwarza niebezpieczeństwa dla uzytkowników. ul. Wspólna boczna - oświetlenie ulicy 
nie figuruje w budżecie Miasta na 2022 rok, W przypadku wystąpienia oszczędności finansowych po przeprowadzeniu przetargów rozważę 
możliwość wprowadzenia zadania do realizacji.

Alicja Nowak interpelowała w kwestii funkcjonowania cmentarza komunalnego
W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 31.03.2022 r. w sprawie funkcjonowania cmentarza komunalnego w Gor-
licach uprzejmie informuje, że brama wjazdowa na cmentarz będzie otwarta do godziny 15.00, od poniedziałku do 
soboty. Ponadto w uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z zarządcą cmentarza, będzie istniała możliwość wy-
dłużenia czasu otwarcia wjazdu na obiekt cmentarny także po godzinie 15.00,
Odpowiadając na pytanie o możliwość wykonywania piwniczek pod groby urny informuje, że zarządca cmentarza nie 
ma wyłączności na wykonywanie takich usług. Przedsiębiorcy wykonujący tego rodzaju działalność mogą je wyko-
nywać na zlecenie osób dysponujących miejscami grzebalnymi. Wskazane w interpelacji zestawienie kwot za usługi 
związane z korzystaniem z cmentarza komunalnego wynika z Cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego 

w Gorlicach“ stanowiącego złącznik do uchwały Nr 19/11/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 6 grudnia 2018 r.
W załączeniu przedkładam kopię sprawozdania Rb-305 sporządzonego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach zawierające-
go przychody i koszty z działalności polegającej na zarządzaniu cmentarzem komunalnym w Gorlicach. Dodatkowe wyjaśniania dotyczące 
rodzaju ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów z tej działalności zawarte są w piśmie MZUK 27.04.2022 r., którego kopię 
również załączam.
Ponadto przedkładam statut MZUK oraz wykaz zatwierdzonych stawek rozliczeniowych za usługi wykonywane przez ten samorządowy 

zakład budżetowy na rzecz Miasta Gorlice Urzędu Miejskiego w Gorlicach. 
Adam Piechowicz interpelował w sprawie zainstalowania wiaty przystankowej przy ul. Sienkiewicza w 
Gorlicach
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.03.2022 r. w sprawie zainstalowania wiaty przystankowej przy ul. Sien-
kiewicza w Gorlicach (naprzeciw krytej pływalni) uprzejmie informuje, że po dokonaniu uzgodnień z zarządcą drogi 
mozliwe będą zakup i ustawienie w bieżącym roku wiaty przystankowej we wskazanym miejscu.
Interpelował 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-
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13 kwietnia br., w Miejskim Przedszkolu nr 8 odbyło się świąteczne spotkanie Wielkanocne – było ono okazją do podsumowania działań 
z ubiegłorocznej kampanii No Promil No Problem i wręczenia nagród dla przedszkolaków!
Podczas spotkania dzieci wystawiły świąteczne przedstawienie, śpiewały, składały życzenia i wręczyły prezenty zaproszonym gościom, w 
tym Burmistrzowi Miasta Gorlice Rafałowi Kukli, Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciechowi Zapłacie oraz Dyrektoro-
wi Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 Sławomirowi Kowalskiemu.
Na zakończenie spotkania burmistrz wraz z kierownikiem podziękowali dzieciom za udział w kampanii „No Promil No Problem” i wręczyli 
zasłużone prezenty, życząc wesołych świąt.
W zeszłym roku Przedszkolaki z MP nr 8 w ramach akcji „No Promil No Problem”, pod kierunkiem wychowawców przygotowały:  insceni-
zację pt. „Promil Nie jest Przyjacielem tylko do złego kusicielem”,  happening uliczny „Powstrzymaj Pijanego Kierowcę“ w trakcie, którego 
upominały kierowców przejeżdżających w pobliżu przedszkola,  aby nigdy nie wsiadali za kierownicę pod wpływem alkoholu i sami reago-
wali na innych kierowców, którzy odważą się „prowadzić na podwójnym gazie”.
Kampania zrealizowana została przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego  w ramach konkursu ofert na realizację  zadań z 
zakresu Profilaktyki na rok 2021.

Świąteczne spotkanie Wielkanocne w Przedszkolu nr 8

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.

Beata Szarowicz interpelowała w kwestii działań zmierzających do przywrócenia ładu porządku pub-
licznego w rejonie ul. Stawiska
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 30.03.2022r w sprawie skutecznych działań zmierzających do przywrócenia ładu 
porządku publicznego w rejonie ul. Stawiska w Gorlicach przez Straż Miejską Policję, uprzejmie informuję, że w 2022 
roku nie odnotowano zgłoszeń jak również operatorzy monitoringu miejskiego nie ujawnili naruszenia ładu porządku 
publicznego na terenie Miasteczka Rowerowego.
Straż Miejska w 2021r. odnotowała jedno zgłoszenie na podstawie którego ustalono, że w dniu 17.04.2021r doszło 
do uszkodzenia kosza na śmieci, zaśmiecania i spożywania (prawdopodobnie napojów alkoholowych) na terenie 
Miasteczka Rowerowego. Zawiadomienie wraz z zabezpieczonym monitoringiem zostało przekazane do Komendy 

Powiatowej Policji w Gorlicach. Operatorzy monitoringu miejskiego na przestrzeni 2021 roku 11 razy ujawnili naruszenia ładu porządku w 
tym rejonie, interwencje zgłosili Policji, a dwukrotnie patrolowi Straży Miejskiej. W jednym przypadku sprawcy zostali ujęci przez Policję i 
ukarani mandatami karnymi. Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach odnotowała trzykrotnie zgłoszenia od osób prywatnych, w 
jednym przypadku prowadzone jest postępowanie przygotowawcze.
Pragnę podkreślić, że rejon Miasteczka Rowerowego jak sklepu Kaufland jest objęty systematycznymi kontrolami patroli Straży Miejskiej 
Policji i jest nadzorowany ze strony operatorów monitoringu miejskiego, a wszelkie ujawniane naruszenia ładu porządku publicznego są 
natychmiast zgłaszane patrolom Straży Miejskiej lub Policji.
Wyrażam przekonanie, że podejmowane działania przez Straż Miejską Policję przy aktywnym udziale społeczeństwa w zakresie infor-
mowania o ujawnionych naruszeniach pozwolą na ograniczenie skuteczne wyeliminowanie negatywnych społecznie zachowań miesz-
kańców na terenie Miasteczka Rowerowego w Gorlicach.
Złożyła też interpelację w kwestii uporządkowania połamanych drzew
W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 31.03.2022 r. w sprawie uporządkowania połamanych drzew 
w północno-zachodniej części Parku Miejskiego w Gorlicach uprzejmie informuję, że przedmiotowy teren stanowi czynne osuwisko, w re-
jonie którego obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się. Powalone drzewa stanowią naturalną barierę dla spacerowiczów oraz rowe-
rzystów niestosujących się do powyższego zalecenia. Tablica informująca o zakazie zbliżania się do istniejącego osuwiska usytuowana 
jest przy wejściu do Parku od strony ul. Dukielskiej. Ponadto ostrzeżenie tej samej treści oraz znak zakazu ruchu pieszych zamontowane 
zostaną bezpośrednio przy odgrodzonej szlabanem części parku.
Interpelowała również w sprawie remontu drogi bocznej od ul. Kochanowskiego
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 21.04.2022 roku w sprawie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej bocznej od ul. Kocha-
nowskiego działka nr 2187/3) informuję, że po przeglądzie wiosennym nawierzchnia została zakwalifikowana do remontu bieżącego 
materiałem kamiennym. Remont zostanie wykonany w niezbędnym zakresie przez służby miejskie.
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.
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Kiermasz Wielkanocny to nie tylko pyszne i zdrowe regionalne produkty oraz rękodzieła. Tegoroczne wydarzenie upłynęło także pod znakiem pomocy 
rodzinie Państwa Walągów. W dwa dni weekendowe 9-10 kwietnia – działo się w Gorlicach i okolicach bardzo wiele: kwesty, ozdoby i ciasta na sprzedaż 
na charytatywny cel, darczyńcy samochodu. 
Lucyna Jamro Radna Rady Miasta Gorlice – główna organizatorka akcji pomocy rodzinie Państwa Walągów, podała oficjalną kwotę weekendowej 
zbiórki. Gorliczanie po raz kolejny pokazali swoje wielkie serca! Dzięki Wam, na stoisku charytatywnym podczas Kiermaszu Wielkanocnego na gorlickim 
Rynku oraz po mszach świętych w parafiach w całym powiecie, udało się zebrać ogromną kwotę – 100 960,39 zł, która w całości trafi do Rodziny! W 
imieniu Radnej Lucyny Jamro oraz współorganizatorów – Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach Krzysztofa Michalika, Rady Rodziców i 
Rady Szkoły przy gorlickiej „trójce” oraz Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli, dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji!
Serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy przede wszystkim do zaangażowanych w przygotowanie ozdób i ciast mieszkańcom powiatu gorlickiego 
oraz: Kołom Gospodyń Wiejskich: Kobylanka na czele z Panią Marią Głowacką-Grądalską, Dominikowice z Panią Sabiną Krupczak, Stowarzyszeniu Pr-
zyjaciół Folkloru Koło Gospodyń Kobylanka z Panią Marią Knapik, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach na czele z Panem Rafałem Przybyło, 
Kołom Gospodyń Wiejskich z Zagórzan, Kwiatonowic, Moszczenicy, Staszkówki, Szymbarku, Bielanki, Gładyszowa, Smerekowca, Kołu Gospodyń i Gos-
podarzy Biecz, Gminie Moszczenica – Wójtowi Jerzemu Wałędze oraz Dyrektorowi Ośrodka Kultury Joannie Brach,Sołectwu Ropica Górna,Dyrektorowi 
Ośrodka Kultury Gminy Gorlice Romanowi Korbiczowi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Sękowej, Stowarzyszeniu Kobiet Wsi Śnietnica, Proboszczom 
gorlickich parafii z ks. Dziekanem Stanisławem Ruszelem na czele, Proboszczom parafii: w Kobylance – ks. Romanowi Gierkowi, w Zagórzanach – ks. 
Robertowi Dytko oraz w Moszczenicy – ks. Piotrowi Bodziony, gorlickim Miejskim Zespołom Szkół – Dyrekcjom, Gronom Pedagogicznym, uczniom, 
rodzicom a także Niepublicznemu Przedszkolu „Zaczarowany Las” w Ropie, Radnym Rady Miasta Gorlice.
Podziękowania przekazujemy także gorlickim przedsiębiorcom, którzy zaangażowali się w akcję: Januszowi Piertrusze – Cukiernia Weronica, Wioletcie 
i Tomaszowi Klukowskim – Piekarnia Szymbarczanka, Danucie Szpyrce – Restauracja Stary Dworzec, Stanisławowi Mucha-Słomskiemu – Cukiernia 
Podzamcze, Renacie Gaweł – Cukiernia Italia, Iwonie Budziak – Restauracja Orchidea, Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej „Jedność”, Elektrociepłow-
ni Gorlice, firmie „Mały Robinson” Gorlice, Pizzerii Del Piero, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., Kinu Kolory Gorlice, Patrycji i 
Piotrowi Wróbel – Fabryka Sportu, Janowi Wojnarskiemu i wspólnikom – Zakład Masarski ANGUS, Szczepanowi Mazur, Hurtowni Triomen, Hurtowni 
Czempion,Grupie Animacyjnej Zwariowani.
Ponadto, szczególne wyrazy podziękowania ślemy do darczyńców, dzięki którym zakupiony został samochód marki Peugeot Partner dla rodziny – firm 
Empol, Saint-Gobain oraz Severt, a także darczyńcy, który chce pozostać anonimowy. Przypominamy, że w sobotę (9.04) podczas Kiermaszu, Pani 
Monika Waląg odebrała klucze do auta.
Dziękujemy także wolontariuszom, którzy mimo złej pogody poświęcili swój czas i zaangażowali się w pomoc – uczniom Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 
wraz z opiekunami – nauczycielami i rodzicami, a także wolontariuszom ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” Pododdział Gorlice, na czele z Krzysztofem 
Mrozkiem oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży „Sprawne Smoki”, Małgorzacie Markowicz, za udostępnienie konta do 
przeprowadzenia zbiórki.
Przede wszystkim, wyrazy wdzięczności przekazujemy mieszkańcom, którzy zaangażowali się w akcję i zakupili ciasta oraz ozdoby – bez Was, zebranie 
tak dużej kwoty nie byłoby możliwe! Dziękujemy!

 

Kiermasz Wielkanocny i wielkie serca mieszkańców Gorlic i powiatu gorlickiego

W sobotę 16 kwietnia br., przy wielkanocnym stole, spotkali się członkowie 
Klubu Abstynenta „Egida”. W świątecznej uroczystości uczestniczyli także 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Dyrektor Centrum Terapii Uzależnień 
w Gorlicach Grażyna Rychlicka-Schirmer oraz Przewodniczący Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach Aleksander 
Augustyn.
Na wstępie, minutą ciszy uczestnicy spotkania uczcili pamięć zmarłego 
Prezesa Klubu Jana Taboła. Następnie, zaproszeni goście złożyli wszystkim 
zebranym najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ale przede wszystkim, aby 
zbliżające się świąteczne dni wypełniły się pięknym nastrojem, a rodzinne 
spotkania dostarczyły wszystkim szczęśliwych, niezapomnianych chwil.
Takie spotkania są szczególnie ważne dla uzależnionych oraz ich rodzin, 
dają bowiem moc na najbliższe dni oraz nadzieję na cały rok. Na stole 
pojawiło się świąteczne jajo z majonezem i chrzanem oraz pyszne ciasto, 
kawa, owoce, słodycze i napoje. Dobra atmosfera sprzyjała rozmowom i 
podziękowaniom. Burmistrz Miasta Gorlice i Przewodniczący MKRPA wyra-
zili swoje uznanie dla pracy Klubu, a Pani Dyrektor CTU podkreśliła ważną 
rolę funkcjonowania środowiska abstynenckiego w naszym mieście.
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Miasta Gorlice w ramach 
realizacji zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na rok 2022.
Tekst: Grażyna Wawrzonek, mat. własne.

Spotkanie Wielkanocne w Klubie Abstynenta „Egida”



Kiermasz Wielkanocny i wielkie serca mieszkańców Gorlic i powiatu gorlickiego

10 kwietnia br., w Niedzielę Palmową, odbył się V konkurs Palm Wielkanocnych, zorganizowany przez Parafię p.w. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Gorlicach – Gliniku i Miejski Zespół Szkół w Gorlicach przy współpracy z Gorlickim Centrum Kultury. Patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. Do konkursu zgłoszono 17 palm, w tym 5 w kategorii palm wysokich (ponad 2 m zdobienia) i 
12 w kategorii palm niskich (do 2 m zdobienia).
Najwyższą palmę liczącą 13 m wykonali Bożena, Artur, Joanna i Klaudia Gurba, pobijając dotychczasowy rekord wysokości. Z uwagi na 
bardzo wysoki poziom prac, komisja konkursowa w składzie:
•Anna Niemczyńska-Szurek - etnolog, pracownik Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
•Barbara Wojnarska - przewodnik muzealny, pracownik Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach,
•Magdalena Rak - starszy instruktor plastyki, pracownik GCK
przyznała dwa pierwsze miejsca w kategorii palm wysokich:
•I miejsce - klasa 5 b SP nr 3 (opiekun Karolina Maszewska),
•I miejsce - rodzina Zagórskich,
•II miejsce - klasa 8 a SP 3 (opiekun Beata Przybyło),
•III miejsce - Magdalena i Jakub Trojan.
 W kategorii palm niskich:
•I miejsce : Środowiskowy Dom Samopomocy w Bieczu filia w Gorlicach (opiekun Agnieszka Miś),
•II miejsce Oliwier i Fabian Trojanowicz,
•III miejsce Szkolne Koło Caritas przy SP nr 3 w Gorlicach (opiekun Renata Tokarska).
Pozostałych uczestników nagrodzono wyróżnieniem i nagrodami za udział w konkursie.
 Organizatorzy, z ks. Robertem Karasiem i prowadzącym konkurs Ryszardem Szarowiczem dziękują sponsorom:
Poseł na Sejm Elżbiecie Zielińskiej, Radnej Województwa Małopolskiego Jadwidze Wójtowicz, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Beacie 
Mikruta-Kawa, Radnej Miasta Gorlice Joannie Bubak, Radnej Miasta Gorlice Halinie Marszałek, Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Gorlicach - Gliniku, Wojciechowi Patrzykowi (Księgarnia Mieszko), Tomaszowi Krężołkowi (Hurtownia A-Z.) Zwycięskie piękne i 
kolorowe Wielkanocne Palmy ozdobiły gorlicki Rynek, wprowadzając prawdziwą świąteczną atmosferę.
tekst: Joanna Bubak

V Konkurs Palm Wielkanocnych w Gliniku pod patronatem Burmistrza Miasta Gorlice

W czwartek, 7 kwietnia br., w Środowiskowym Domu Samopomocy 
przy ul. Wyszyńskiego w Gorlicach, odbyło się wyjątkowe spotka-
nie Wielkanocne.
W ciepłej, rodzinnej atmosferze spotkali się podopieczni, ich rodzi-
ny i pracownicy Ośrodka.
W wydarzeniu, na zaproszenie Dyrektor Jadwigi Białoń, udział 
wziął także Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu podo-
piecznych. Nie zabrakło świątecznych życzeń oraz smacznego 
poczęstunku.

Wielkanocne spotkanie 
w Środowiskowym Domu Samopomocy
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2 maja br., sprzed  bramy Cmentarza wojennego nr 91 w Gorlicach 
wystartował III Międzynarodowy Półmaraton „Bitwa pod Gorlica-
mi”. Ponad 200 biegaczy zmierzyło się z dystansem 21 km. Wśród 
zawodników, już po raz drugi, znalazł się także Áldozó Tamás bur-
mistrz Pápy - miasta partnerskiego Gorlic oraz przedstawicielka 
grupy biegowej Virág Györkös, która bieg zakończyła w najlepszej 
dziesiątce kobiet. 
Zawodnicy pobiegli przez Gorlice (ul. Korczaka, ul. 11-Listopada, 
ul. Wyszyńskiego, ul. Michalusa, Rondo Michalusa-Biecka, początek 
ścieżki rowerowej, ścieżka rowerowa, Park Miejski, ul. Dukielska, 
ul. Sosnowa), Kobylankę, Dominikowice (Podlesie, Łysula), Męcinę 
Małą, Męcinę Wielką, ponownie Męcinę Małą, aż do Sękowej.
Międzynarodowa rywalizacja biegowa miała na celu m.in. upo-
wszechnienie wiedzy na temat znaczenia Bitwy pod Gorlicami.
Na linii startu zawodników przywitała Elżbieta Wojna - Dyląg z Aka-
demickiego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża i Klubu Honorowych 
Dawców Krwi przy Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Tuż po starcie zawodów, na którym obecni byli także: Konsul Ge-
neralny Republiki Słowackiej Tomáš Kašaj, Poseł na Sejm Barbara 
Bartuś, Poseł na Sejm Elżbieta Zielińska, Wicestarosta Stanisław 
Kaszyk, Przewodniczący Rady Gminy Sękowa Bogusław Moroń, 
Sekretarz Gminy Sękowa Michał Diduch oraz Członek Zarządu Od-
działu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Gorlicach, przedstawiciel OR PCK w Gorlicach dh Dariusz Surmacz, 
uczczono pamięć bohaterów ziemi gorlickiej.
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Zawody strzeleckie z okazji Dni Gorlic
Majówka w Mieście Światła to nie tylko koncerty, atrakcje i dobra za-
bawa, ale też sportowa rywalizacja! 1 maja br., na strzelnicy LOK przy 
ul. Brzozowej, odbyły się zawody strzeleckie z okazji Dni Gorlic!
Na zaproszenie organizatorów – Organizacji Powiatowej Ligi Obrony 
Kraju, na zawodach obecny był Burmistrz Rafał Kukla.
Tradycyjnie, rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach – kobiet i 
mężczyzn. Zawodnicy oddali trzy strzały próbne i dziesięć ocenianych, 
z pozycji leżącej, do tarczy odległej 50 m.
W kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Pani Małgorzata Górska. Na 
drugim miejscu usytuowała się Pani Agnieszka Przybyłowicz, a ostatnie 
miejsce na podium zajęła Pani Milena Bania.
W kategorii mężczyzn zwyciężył Pan Janusz Grabarz, drugie miejsce 
zajął Pan Jacek Mlecz, a trzecie Pan Szymon Radzik.


