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2 maja to wyjątkowy czas w 
historii naszej małej ojczyzny 
-  w tym dniu wspominamy 
rok 1915 i pamiętną Bitwę pod 
Gorlicami, która była punktem 
kulminacyjnym toczących się 
od wielu miesięcy walk, na 
przebiegającym przez Ziemię 
Gorlicką froncie wschodnim. 
Najcięższe walki toczyły się w 
dniach 1-5 maja 1915 roku, a 
w operacji poległo kilkadzie-
siąt tysięcy żołnierzy. W tym 
roku, ze względu na trwające 
obostrzenia, uroczystości miały 
skromny charakter.
Pod centralnym krzyżem na 

106. ROCZNICA BITWY POD GORLICAMI

cmentarzu wojennym nr 91 na 
wzgórzu Korczak, znicz oraz 
wiązankę kwiatów złożyli: Po-
seł na Sejm RP Barbara Bartuś, 
radna Województwa Małopol-
skiego Jadwiga Wójtowicz, 
starosta Gorlicki Maria Gubała 
oraz burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla.
Podobnie jak w zeszłym roku, 
na pozostałych gorlickich 
cmentarzach wojennych - nr 
87, 88, 90, 92, 98 znicze zapa-
lili: Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz oraz 
Sekretarz Miasta Daniel Ja-
neczek.

Ostatnie dwa lata upłynęły pod dyktando 
epidemii, która odebrała nam nie tylko 
możliwość odpoczynku i spędzania czasu 
do jakiego przywykliśmy, ale także świę-
towania ważnych dla nas dat. Również ob-
chody rocznic Bitwy Gorlickiej ograniczone 
były do minimum – nie oznacza to jednak, 
że temat upamiętnienia tego ważnego 
w historii miasta wydarzenia zastał za-
pomniany. W 106. rocznicę prezentujemy 
wstępne założenia obiektu Muzeum I Woj-
ny Światowej na ziemiach polskich.
Wśród licznych muzeów poświęconych 
II wojnie światowej, pierwszowojenna 
historia nie doczekała się jeszcze godne-
go miejsca pamięci – takiego obiektu w 
Polsce po prostu nie ma. Gorlice stanowią 
ważny, wyjątkowy punkt na mapie bitew-
nej I wojny światowej – nie ma lepszej 
lokalizacji na muzeum niż miejsce, w któ-
rym stoczyła się największa bitwa frontu 
wschodniego. Dlatego też gorlicki projekt 
bezsprzecznie ważny jest nie tylko dla 
regionu, ale i całego kraju. Tym bardziej 
wierzymy, że pomysł wart jest uwagi i 

liczymy na wsparcie władz centralnych 
oraz lokalnych parlamentarzystów w jego 
realizacji.
Przedstawiamy wizję artystyczną 
niezwykłego miejsca – nowoczesnego i 
atrakcyjnego obiektu, wkomponowanego 
w krajobraz pod cmentarzem nr 91.
Pomysł zakłada stworzenie miejsca upa-
miętniającego I wojnę światową, przy-
gotowanego na miarę potrzeb wspó-

łczesnego odbiorcy. Przyświecająca nam 
idea wykracza poza standardowe ramy 
muzeum, wpisując się w obecne tren-
dy nowoczesnego obiektu, gdzie można 
bez przeszkód obcować z eksponatami i 
sensorycznie poznawać historię. Ekspo-
zycja zostanie podzielona na zewnętrzną 
i wewnętrzną. Wierzymy, że nowoczesne 
forma przyciągnie turystów z kraju i z 
zagranicy.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy – to 
właśnie na ziemi gorlickiej miała miejsce 
jedna z najważniejszych bitew I wojny 
światowej, która zmieniła jej losy, o czym 
przypominają liczne, rozsiane po okolicy 
cmentarze, z których funkcję reprezen-
tacyjną pełni właśnie nekropolia nr 91. 
Muzeum stałoby się dopełnieniem roli 
cmentarza. Ukształtowanie terenu na 
proponowanej lokalizacji narzuca wpi-
sanie form architektonicznych w układ 
kaskadowy, z zachowaniem możliwie jak 
największej liczby drzew, które pełnią 
funkcję uzupełniającą dla architektury, 
tworząc jednocześnie teren przyjaz-
ny dla odbiorcy i zachowując charakter 
tego wyjątkowego miejsca. Miasto Gor-
lice podjęło już pierwsze kroki w stronę 
realizacji projektu – prócz prezentowa-
nej wizji, odkupione zostały działki przy 
cmentarzu.
Jednocześnie uspokajamy miłośników 
rowerów – singletrack, który wkrótce 
powstanie na Górze Cmentarnej, na pew-
no nie zniknie z naszego miasta.

Pierwsze przymiarki do muzeum na Górze Cmentarnej
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Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik
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Wojciech Zapłata – Kierownik
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URZĄD STANU CYWILNEGO
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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.

3kwiecień 2021

3 maja obchodzimy święto 
upamiętniające uchwalenie w 
1791 r.  przez Sejm Czteroletni, 
Ustawy Rządowej regulującej 
ustrój ówczesnej Rzeczpospo-
litej. Powszechnie przyjmuje 
się, że Konstytucja 3 maja była 
pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji amery-
kańskiej z 1787 r.) nowoczesną, 
spisaną konstytucją.
Ze względu na pandemię, w 
sposób symboliczny przed-
stawiciele parlamentu, władz 
wojewódzkich i samorządowych 

upamiętnili 230. Rocznicę 
Konstytucji 3 Maja.
W gorlickiej bazylice odbyła 
się Msza św. za Ojczyznę z in-
tencji Starosty i Burmistrza.
Po nabożeństwie, pod 
Pomnikiem Niepodległości 
wiązanki złożyli: Senator RP 
Wiktor Durlak, Radna Wo-
jewództwa Małopolskiego 
Jadwiga Wójtowicz, Staros-
ta Gorlicki Maria Gubała oraz 
Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, w 
imieniu Poseł na Sejm RP Bar-
bary Bartuś - Mirosław Waląg.

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Początek maja obfituje w uroczys-
tości państwowe. 2 maja przypada 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej – z tej okazji Gorlice zostały 
udekorowane w narodowe barwy!
Dzień Flagi jest jednym z naj-
młodszych świąt państwowych 
- zostało ustanowione uchwałą 
Sejmu w 2004 roku i ma na celu 
propagowanie wiedzy o polskiej 
tożsamości oraz symbolach naro-
dowych.
Wybór dnia nie był przypadkowy - 
2 maja 1945 roku, polscy żołnier-
ze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej 
zawiesili biało-czerwoną flagę na 
Kolumnie Zwycięstwa (Siegessäu-
le) w Berlinie.

Święto Flagi!
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Dzień 1 maja - Międzynaro-
dowe Święto Pracy - obcho-
dzone 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. 
Ze względu na obostrzenia, 

podobnie jak w zeszłym roku, 
obchody były skromniejsze niż 
zwykle.
Ze względu na bezpieczeń-
stwo, nie odbył się tradycyjny 
pochód, nie było też pocztów 
sztandarowych i przemów. 
W imieniu gorliczan i miesz-
kańców powiatu wieniec pod 

Z ŻAŁOBNEJ KARTYObchody Międzynarodowego Święta Pracy
pomnikiem złożyli Starosta 
Powiatu Gorlickiego Maria 
Gubała oraz Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.
Przypominamy, że gorlickie 
obchody mają wymiar glo-
balny i w symboliczny sposób 
łączą się z ludźmi, którzy w 
tym dniu wspominają wyda-

rzenia z roku 1886 z Chica-
go. Zamieszki zrodziły się ze 
strajku robotników, którzy 
domagali się m.in. zniesienia 
12-godzinnego dnia pracy, 
wprowadzenia 8-godzinnego 
czasu pracy oraz podwyżki 
wynagrodzeń.

8 maja 1945 roku w dzielnicy 
Karlshorst w Berlinie został 
podpisany akt bezwarun-
kowej kapitulacji III Rzeszy. 
Stąd w tym dniu, w Polsce i 
w całej Europie obchodzona 
była 76. rocznicę zakończenia 
II wojny światowej. W Gor-
licach upamiętniono to his-
toryczne wydarzenie o godz. 
12.00 pod Sklarczykówką, 
gdzie w czasie okupacji mieś-

76. rocznica zakończenia II wojny światowej
ciła się siedziba Gestapo.
Ze względu na panujące 
obostrzenia, uroczystość 
miała skromny charakter. W 
imieniu wszystkich gorliczan 
oraz mieszkańców powiatu 
gorlickiego, Starosta Gorlicki 
Maria Gubała oraz Burmis-
trz Gorlic Rafał Kukla, złożyli 
wiązankę kwiatów oraz zapa-
lili znicz.

4 maja obchodzimy Międ-
zynarodowy Dzień Strażaka 
- wspominaliśmy naszych bo-
haterów i złożyliśmy im naj-
lepsze życzenia!
W imieniu społeczności całej 
Ziemi Gorlickiej dziękuję za 
Wasz trud i poświęcenie w ra-
towaniu życia i mienia ludzkie-
go, za gotowość i wsparcie w 

trudnym czasie epidemii.
Niesienie pomocy potrzebu-
jącym, ratowanie życia to 
codzienność bohaterów z 
Państwowych i Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Życzę, aby 
święty Florian zawsze miał Was 
w swojej opiece.

Burmistrz Rafał Kukla

Dzień Strażaka 2021
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Publikujemy list otwarty Burmi-
strza Miasta Gorlice Rafała Kukli 
do Przewodniczących Klubów i Kół 
Poselskich Sejmu RP IX Kadencji 
oraz mediów, wyrażający stanowczy 
sprzeciw wobec insynuacji co do wy-
łudzenia środków publicznych przez 
Prokuraturę Rejonową w Gorlicach i 
Miasto Gorlice, zawartych we wnio-
sku Posła PO Aleksandra Miszalskie-
go skierowanym do NIK.
 
Gorlice, dnia 26 kwietnia 2021 roku
Szanowni Państwo,
Przewodniczący Klubów i Kół Posel-
skich
Sejmu RP IX Kadencji  
 
Lokalną społeczność Gorlic zelek-
tryzowało w ostatnich dniach opu-
blikowanie przez Posła na Sejm 
RP – Pana Aleksandra Miszalskiego 
– wniosku złożonego do Najwyższej 
Izby Kontroli. Na jego podstawie 
Szanowny Pan Poseł nie tylko doma-
ga się wszczęcia postępowania kon-
trolnego w sprawie sposobu wywozu 
odpadów niebezpiecznych, zgroma-
dzonych nielegalnie na terenie byłej 
Rafinerii Nafty Glimar w Gorlicach, 
ale również domaga się wstrzymania 
ich wywozu do czasu wyjaśnienia 
dręczących go wątpliwości.
W ocenie Pana Posła istnieje uzasad-
nione podejrzenie, że przy udziale 
w szczególności osób działających 
w imieniu Prokuratury Rejonowej 
w Gorlicach oraz Miasta Gorlice, 
zorganizowano proceder wyłudza-
nia środków publicznych, poprzez 
zgromadzenie niezidentyfikowanych 
odpadów i spreparowanie dowodów 
mających potwierdzać ich niebez-
pieczny charakter, a następnie uzy-
skanie w celu ich wywozu środków z 
budżetu państwa.
Poszukując wyjaśnienia takiego 
działania, władze Miasta Gorlice 
skontaktowały się z Posłem Miszal-
skim, zapraszając do bezpośrednie-
go zapoznania się z dokumentami 
sprawy i prosząc o rewizję swoich 
wypowiedzi.
Zgodnie z informacją udzieloną Za-
stępcy Burmistrza Miasta Gorlice 
przez samego Posła Miszalskiego, 
złożony przez siebie wniosek Pan 
Poseł oparł na obiektywnych i nie-
wątpliwie wiarygodnych źródłach, a 
mianowicie na otrzymanym anoni-
mie oraz na rozmowie z partyjnym 
kolegą z Gorlic i byłym burmistrzem 
(niezwiązanym obecnie ze struktu-
rami Miasta) – Panem Witoldem Ko-
chanem. Trudno o bardziej wnikliwą 
ocenę zagadnienia.
Co więcej, Pan Poseł zechciał poin-
formować, że złożył swój podpis pod 
wnioskiem przygotowanym przez 
asystentów, którego nie znalazł cza-
su przeczytać i którego wydźwięk być 
może nie do końca odpowiada jego 
intencji. W konkluzji można stwier-
dzić, że bezpodstawne i gołosłowne 

oskarżenie, przede wszystkim osób 
z władz Miasta oraz Prokuratury, o 
udział w jednej z najbardziej zorga-
nizowanych grup przestępczych dzia-
łających w ostatnich latach w Polsce 
jest na tyle zwięzłe, że nie stanowi 
jakiegokolwiek problemu, zaś proce-
dura wywozu odpadów winna zostać 
przeprowadzona inaczej.
W ocenie władz Miasta Gorlice, 
przy takim podejściu jakiegokolwiek 
parlamentarzysty do sprawowania 
mandatu, należy się zastanowić, czy 
aby na pewno powinien zajmować 
publiczne stanowisko w kwestiach 
wymagających elementarnego roze-
znania, a przynajmniej rzetelnego, 
merytorycznego przygotowania do 
badanego tematu.
Zdumienie budzi również nagła ak-
tywność w kwestii ochrony środków 
budżetowych w sytuacji, gdy przez 
długi czas Miasto Gorlice pozostawa-
ło osamotnione w działaniach zmie-
rzających do zabezpieczenia terenu 
przed wwożeniem nowych odpadów 
oraz zinwentaryzowania złożonych 
uprzednio. Miasto Gorlice wielokrot-
nie zwracało się z prośbą o wsparcie 
w przedmiotowej sprawie do polity-
ków wszelkich klubów, partii, w tym 
bliskich współpracowników Pana Po-
sła Miszalskiego. Zaznaczyć przy tym 
należy, że to organy państwa, po-
przez takie a nie inne uregulowania 
prawne, umożliwiło obrót odpadami 
w sposób powodujący nieprawidło-
wości, zaś przypisywanie samorzą-
dom szczebla gminnego udziału w 
nim, uznać należy za niegodziwe.
Aktualnie Pan Poseł dostrzega, że 
część odpadów mogłaby być kwa-
lifikowana jako ścieki. Gdyby Pan 
Miszalski zechciał faktycznie zainte-
resować się problemem, dowiedział-
by się, że Miasto Gorlice podnosiło 
ten problem na drodze formalnej i 
Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego w decyzji z dnia 8 listopada 
2019 roku orzekł, iż w razie jakie-
gokolwiek zmieszania ścieków, stają 
się one odpadami, a zatem nie ma 
podstaw do takiego oceniania sub-
stancji zgromadzonych w Gorlicach. 
Co kluczowe, kwalifikacja części sub-
stancji jako ścieków, miałaby wymiar 
wyłącznie formalny, oddziałujący na 
właściwość organów w postępowa-
niu. Skład chemiczny substancji, nie-
zależnie od jej kwalifikacji nie ulega 
zmianie, a co za tym idzie, prawidło-
wy z punktu widzenia chemicznego 
sposób jej utylizacji pozostaje nie-
zmienny. W tym stanie rzeczy prze-
prowadzanie dodatkowej opinii ze 
względu na okoliczności przytaczane 
przez Pana Posła, miałoby wyłącznie 
ten skutek, że Skarb Państwa wydał-
by dodatkowo – według przeprowa-
dzanych wspólnie z Prokuraturą sza-
cunków – około 20 mln zł, nie mając 
pewności, czy dysponenci terenu nie 
dokonają zmian czyniących badania 
bezużytecznymi.

List otwarty do Przewodniczących Klubów i Kół Poselskich Sejmu RP IX Kadencji

W okolicznościach wskazanych po-
wyżej znamiennym jest, że zgodnie 
z opinią Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie, z 
dnia 13 listopada 2019 roku, w razie 
rozszczelnienia zbiorników i przedo-
stania się substancji do istniejącej 
na terenie byłej Rafinerii kanaliza-
cji odpadowej, istniało zagrożenie 
zanieczyszczenia wód rzeki Ropy. 
Realnym było również zagrożenie 
pożarowe. Nie wzbudziła obawy 
Pana Posła możliwość zaistnienia 
sytuacji, jaka miała miejsce w roku 
2020 w Nowinach w województwie 
świętokrzyskim, gdzie doszło do 
pożaru nielegalnie zgromadzonych 
odpadów niebezpiecznych, powodu-
jącego emisję toksycznych gazów i 
znaczne zagrożenie dla ludzi i śro-
dowiska.
W okolicznościach wskazanych po-
wyżej niezrozumiałym jest fakt, że 
pomimo kontaktu z lokalnym poli-
tykiem, a zarazem partyjnym ko-
legą, nie dowiedział się Pan Poseł 
dodatkowo o wieloletnim sporze 
dotyczącym własności terenu byłej 
Rafinerii w Gorlicach oraz o licznych 
zabiegach prawnych, podejmowa-
nych obecnie w celu uniemożliwienia 
lub utrudnienia usuwania odpadów, 
które rzekomo dla niektórych mają 
obecnie stanowić cenny surowiec do 
dalszego przetwarzania. Taki stan 
rzeczy powinien przynajmniej wzbu-
dzić wątpliwość co do wiarygodności 
przekazywanych mu informacji, nie 
wspominając o potrzebie wystąpie-
nia o merytoryczną informację ze 
strony gorlickiego Ratusza.
W nawiązaniu do powyższego, dzia-
łając w imieniu mieszkańców nie 
tylko Gorlic, ale i wszystkich samo-
rządów borykających się z proble-
mem nielegalnych odpadów, kate-
gorycznie oświadczam, że wyrażam 
sprzeciw wobec nieodpowiedzial-
nych działań, które mogą skutkować 
wyłącznie wzmocnieniem pozycji 
mafii śmieciowej w stosunku do 
samorządów, których ustawowym 
zadaniem jest usuwanie skutków jej 
działalności.
W nawiązaniu do postulatu wstrzy-
mania utylizacji odpadów do czasu, 
aż Pan Poseł otrzyma formalne roz-
strzygnięcie kwestii dla władz Gorlic 
oczywistych, wskazuję, że niewątpli-
wie rozwiązanie takie jest możliwe, 
jednakże dla jego przedsięwzięcia 
wymagam obywatelskiej odpowie-
dzialności i oczekuję, że w interesie 
tysięcy mieszkańców Gorlic oraz 
kilkudziesięciu tysięcy osób znajdu-
jących się w realnej strefie poten-
cjalnego zagrożenia, na czas oczeki-
wanych wyjaśnień, Pan Poseł zechce 
przyjąć odpady z Rafinerii na swój 
prywatny teren. Mieszkańcy Gorlic 
nie ze swojej winy od 2017 roku żyją 
w zagrożeniu i mają pełne prawo do-
magać się od swoich przedstawicieli 
na każdym szczeblu, jak najszybszej 

likwidacji nielegalnego składowi-
ska, zwłaszcza mając na uwa-
dze dramatyczne doświadczenia 
różnych miejscowości na terenie 
całego kraju.
Dla samorządów na terenie ca-
łego kraju, które borykają się z 
nielegalnymi odpadami, walka ze 
skutkami tego zjawiska nie ma 
barw partyjnych. Problem ten 
dotyka włodarzy wywodzących 
się ze wszystkich ogólnopolskich 
środowisk politycznych, jak i 
działających wyłącznie lokalnie. 
Niezależnie od powyższego, stan 
zagrożenia powstający w związ-
ku z tymi odpadami wymaga peł-
nego współdziałania na wszyst-
kich dostępnych szczeblach.
W tym zakresie władze Gorlic 
pozostają – w imieniu swoim i 
mieszkańców – głęboko wdzięcz-
ne przede wszystkim wobec Pani 
Poseł Barbary Bartuś (PiS), za 
pomoc w jak najszybszym i naj-
szerszym uzyskaniu dofinanso-
wania z NFOŚiGW i pożyczki z 
WFOŚiGW, Pani Poseł Darii Go-
sek-Popiołek (Lewica), za orga-
nizację szerokiej, merytorycznej 
dyskusji nad problemem, Panu 
Posłowi Markowi Sowie (PO), za 
cenne sugestie co do podejmo-
wanych działań oraz szerego-
wych polityków szczebla woje-
wódzkiego, bez których udziału 
załatwienie sprawy nie byłoby 
możliwe. 
W związku z okolicznościami 
wskazanymi powyżej, oczeku-
ję i domagam się, aby Państwo 
Przewodniczący Klubów Par-
lamentarnych przedsięwzięli 
kroki zmierzające do tego, aby 
działania posłów w sprawach, 
które wiążą się z jednej strony 
z zapewnieniem bezpieczeń-
stwa mieszkańców, z drugiej zaś 
z umożliwieniem faktycznego 
działania organom samorządu 
terytorialnego oparte były na 
merytoryce, nie zaś na poszu-
kiwaniu partykularnej korzyści 
politycznej.
Jeśli Pan Poseł zechciałby podjąć 
wysiłek i szczegółowo zapoznać 
się z problemem nielegalnego 
składowania odpadów, zapra-
szam do Gorlic. Sprawę dogłęb-
nie analizowało już wiele instytu-
cji i nie obawiamy się kolejnych 
kontroli, więc jeżeli NIK uzna ją 
za zasadną, przekażemy wszyst-
kie materiały i dokumenty doty-
czące powyższej sprawy. Z pew-
nością nie dopuścimy jednak, 
by wywóz zagrażających życiu i 
zdrowiu ludzkiemu odpadów, zo-
stał przez tak nieodpowiedzialne 
działania wstrzymany!

Z poważaniem,
Rafał Kukla
Burmistrz Miasta Gorlice
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26 kwietnia br., w Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 5 w Gorlicach, 
odbyło się rozdanie nagród za 
udział w konkursach „No Promil 
No Problem” oraz „Benefis Ro-
dzin”.
Konkursy zorganizowane zo-
stały w ramach dwóch kampanii 
edukacyjnych, a działania pr-
zeprowadzone były pod koniec 
2020. W gali rozdania nagród, 
w imieniu Burmistrza Rafała 
Kukli uczestniczyli: Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Pro-
mocji Wojciech Zapłata, Piotr 
Gajda – inspektor w Wydziale 
Oświaty, Kultury i Promocji oraz 
asp. Gustaw Janas z Komendy 
Powiatowej Policji w Gorlicach.

Inicjatorami tych kampanii 
było Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Solny Gwarek” 
z Wieliczki, w partnerstwie z 
Miastem Gorlice.
Nagrody w konkursie otrzymali:
Natan Myhal i Magdalena Lichoń 
z Miejskiego Przedszkola Nr 5 w 
Gorlicach za prace plastyczne 
oraz Maja Sidor z Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach 
za pracę literacką. Nagroda 
Specjalna przyznana została 
Ryszardowi Fudali z Miejskiego 
Przedszkola Nr 5, za pracę mul-
timedialną.
Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy, a laureatom serdecznie 
gratulujemy!

Rozdanie nagród w konkursach w ramach kampanii 
No promil no problem oraz Benefis Rodzin

Zakończyły się prace związane 
z remontem ulicy Mickiewicza.
Problem z którym przez ostat-
nie kilka lat borykali się kie-
rowcy i władze miasta został 
rozwiązany, a ul. Mickiewicza i 
fragment Stróżowskiej zyskały 
nową asfaltową nawierzchnię.
Przypominamy, że na ten re-
mont Miasto pozyskało 50% 
środków kwalifikowanych w 
ramach Funduszu Dróg Sa-

morządowych w kwocie 486 
562,00 zł. Drogę do pozyska-
nia środków na remont otwor-
zyła ugoda z firmą Szarek, o 
której pisaliśmy. Fundusze, 
które firma zobowiązała  się  
przekazać, w całości planowa-
ne są na pokrycie kosztów 
zmodernizowania i poprawy 
nawierzchni dróg w centrum 
miasta, w tym ul. Mickiewicza.

ULICA MICKIEWICZA JUŻ PO REMONCIE
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Narodowy Spis Ludności - niezbędnik dla SeniorówNarodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań 2021 dotyczy 
wszystkich  mieszkańców Polski 
również seniorów. Jeśli wśród 
Państwa bliskich, znajomych, 
sąsiadów są osoby starsze, któ-
re nie posiadają komputera lub 
mają kłopot z obsługą telefonu, 
pomóżmy im bezpiecznie zre-
alizować obowiązek spisowy w 
najdogodniejszej dla nich for-
mie: samospisu internetowego 
(w domu lub punkcie spisowym) 
albo w formie rozmowy telefo-
nicznej z rachmistrzem.
Respondenci, którzy nie będą 
mogli samodzielnie spisać się po-
przez formularz internetowy lub 
telefoniczne na infolinii spisowej, 
zostaną spisani przez rachmistr-
zów telefonicznie.
„Rachmistrzowie telefoniczni 
rozpoczną pracę od 4 maja br. i 
będą dzwonić z numeru: 22 828 
88 88. 
Jeśli na infolinii zgłosiłeś chęć 
spisu telefonicznego, to rach-
mistrz może również zadzwonić 
z numeru infolinii: 22 279 99 99.
Rachmistrz spisowy ma nadany 
oficjalny identyfikator wydany pr-
zez Wojewódzkie Biuro Spisowe 
zawierający imię i nazwisko, 
numer, godło, informację o pr-
zetwarzaniu danych osobowych.
Tożsamość rachmistrza można 
sprawdzić na infolinii spisowej 
pod numerem 22 279 99 99, a 
po 4 maja również poprzez de-
dykowaną aplikację dostępną na 
stronie spis.gov.pl.
Z uwagi na panującą pandemię 
koronawirusa, decyzją General-

nego Komisarza Spisowego rach-
mistrzowie nie będą realizować 
wywiadów bezpośrednich (i 
odwiedzać respondentów w do-
mach) aż do odwołania. Osoby, 
które pukają do drzwi i podają 
się za rachmistrzów są oszusta-
mi. Prosimy zgłaszać takie przy-
padki na policję i upewnić się, że 
nasi bliscy seniorzy mają tego 
świadomość. 
Jeśli seniora spisał współmiesz-
kaniec lub senior spisał się sam 
(np. z czyjąś pomocą przez In-
ternet albo poprzez infolinię spi-
sową), zrealizował tym samym 
swój obowiązek udziału w spi-
sie. Nikt nie ma prawa do niego 
zadzwonić w tej sprawie. Takie 
kontakty mogą być próbą wyłu-
dzenia danych.
Jeśli respondent będzie miał uza-
sadnione wątpliwości co do wia-
rygodności i rzetelności kontak-
tującego się z nim rachmistrza 
spisowego, powinien zaistniały 
incydent niezwłocznie zgłosić na 
infolinię spisową lub do właś-
ciwego Biura Spisowego w swo-
im miejscu zamieszkania.
Zapewniamy, że dane zbierane 
na potrzeby spisu są bezpieczne 
i nikomu nie zostaną przekazane. 
Osoby wykonujące prace spi-
sowe są zobowiązane do przestr-
zegania tajemnicy statystycznej. 
Za jej niedotrzymanie grożą 
sankcje, w tym kara pozbawienia 
wolności. 
Jeżeli ktokolwiek zidentyfi-
kuje zdarzenie podszycia się 
pod jego tożsamość powinien 
niezwłocznie powiadomić o tym 

W ramach ogólnopolskich 
kampanii społeczno-edukacyj-
nych Solidarni z Seniorami – 
Razem Damy Radę!, Stop Ma-
nipulacji – Nie daj się oszukać i 
akcji Stop Korona-Oszustwom, 
Stowarzyszenie MANKO – Głos 
Seniora rozpoczyna nową ak-
cję edukacyjną pt. „Seniorze, 
sprawdź Rachmistrza!”, której 
celem jest zwiększenie świa-
domości i edukacja w zakre-
sie weryfikacji autentyczności 
rachmistrzów spisowych w 
trakcie trwania Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 organizowa-
nego przez Główny Urząd Sta-
tystyczny.
Najbezpieczniejszą i najbar-
dziej rekomendowaną meto-
dą jest samospis internetowy 
przez formularz wyłącznie na 
stronie internetowej Główne-
go Urzędu Statystyczne do-
stępny pod adresem spis.gov.
pl. Osoby, które mają problem 
z dokonaniem samospisu in-
ternetowego powinny zasię-
gnąć pomocy u członków ro-
dziny (np. dzieci czy wnuków) 

lub sąsiadów.
Osoby, które nie mają dostę-
pu do Internetu, mogą spisać 
się przez telefon, dzwoniąc 
na infolinię spisową pod nu-
mer telefonu: 22 279 99 99. 
Infolinia czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 
8:00-18:00. Jest to opcja bez-
pieczna, zwłaszcza z punktu 
widzenia osób starszych, gdyż 
wtedy sami inicjują kontakt 
i nie muszą obawiać się czy 
zgłaszająca się do nich oso-
ba jest prawdziwym rachmi-
strzem spisowym.
Przed podaniem danych każ-
dego rachmistrza należy 
zweryfikować samodzielnie 
poprzez zakładkę „Sprawdź 
rachmistrza” na stronie spisu 
lub dzwoniąc na infolinię spi-
sową pod numerem 22 279 
99 99.
Dołącz do akcji Głosu Seniora 
i nie daj się oszukać!

Źródło: Stowarzyszenie MANKO

fakcie GUS kontaktując się z in-
folinią spisową pod numerem 
22 279 99 99 (infolinia działa od 
poniedziałku do piątku od 8:00 
do 18:00 i jest obsługiwana pr-
zez pracowników statystyki pub-
licznej) lub poprzez formularz, 
zaznaczając w temacie „bez-
pieczeństwo, w tym zgłoszenie 

naruszenia bezpieczeństwa”. Po 
zgłoszeniu zdarzenia GUS podej-
mie niezwłocznie odpowiednie 
kroki do weryfikacji informacji i 
danych.
Więcej informacji znajduje się na 
stronie Głównego Urzędu Sta-
tystycznego.
Źródło: GUS



Za nami Gorlickie Dni Ziemi. Te-
goroczna akcja trwała od 17 do 
30 kwietnia. W jej ramach, miło-
śnicy ekologii sprzątali dowolnie 
wybrane przez siebie miejsce. 
Wydarzenie cieszyło się bardzo 
dużą popularnością – udało się 
nam osiągnąć naprawdę dużo! 
Wszystkim, którzy włączyli się w 
akcję, serdecznie dziękujemy!
Zadaniem uczestników było 
oczyszczenie dowolnie wybra-
nego miejsca i sfotografowanie 
go przed i po sprzątaniu. Zdjęcia 
zamieszczone zostały na interak-
tywnej mapie sprzątania, a wszy-
scy, którzy włączyli się w akcję, 
mogli odebrać nagrodę-roślinkę. 
Przybory pomocne w sprzątaniu 
dostępne były w Urzędzie Miej-
skim w Gorlicach.
W ramach akcji, uczestnicy 
odebrali 174 rośliny, ale rzeczy-
wista liczba sprzątających była 
znacznie większa – niektórzy nie 
zgłosili się po odbiór roślinki, lub 
zdecydowali się zabrać jedną dla 

całej grupy.
 Do akcji sprzątania świata włą-
czyła się gorlicka młodzież – Mło-
dzieżowa Rada Miasta, Zespół 
Szkół Zawodowych im. Kazimie-
rza Pułaskiego, I LO im. Marcina 
Kromera, Miejskie Zespoły Szkół, 
a także wiele organizacji i placó-
wek – m.in. Placówka Wsparcia 
Dziennego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci, Placówka Wspar-
cia Dziennego „Poza Horyzont”, 
Miejskie Zespoły Szkół, Organi-
zacja Mój Czysty Powiat, Gorlicki 
Klub Seniora oraz prywatne oso-
by, którym na sercu leży dobro 
naszej planety!
Dzięki Wam nasze miasto wy-
piękniało! Posprzątane zostały 
tereny całego miasta: od drogi 
prowadzącej do Pałacu w Sia-
rach po ul. Zagórzańską!
 Raz jeszcze dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom – sprzątają-
cym, jak i tym, którzy promowali 
akcję. 
Do zobaczenia za rok!

Za nami Gorlickie Dni Ziemi 2021!

Kwiecień kojarzy nam się z 
działaniami proekologicz-
nymi i słusznie! „Mój czysty 
powiat” przyłączył się do ak-
cji Operacja Czysta Rzeka 
2021. Grupa chętnych osób 
wysprzątała brzegi gorlickich 

rzek! Gratulujemy i dziękuje-
my – to wspaniały hołd dla 
Dnia Ziemi!
Uczestnicy akcji zebrali prawie 
cały kontener śmieci. 

fot. FB Mój Czysty Powiat

Operacja Czysta Rzeka 2021 - 
wysprzątali brzegi gorlickich rzek!



Borys Kozień Leon Kozień

„BRONISŁAW ŚWIEYKOWSKI. BURMISTRZ DNI GROZY” - 
BOHATER ZASŁUGUJĄCY NA PAMIĘĆ

Z radością informujemy, że pro-
jekt „Bronisław Świeykowski. 
Burmistrz dni grozy” uzyskał do-
finansowanie z Muzeum Historii 
Polski w ramach konkursu „Pat-
riotyzm Jutra”. Wniosek złożony 
przez Gorlickie Centrum Kultury 
w partnerstwie z Miastem Gor-
lice uzyskał dofinansowane w 
kwocie 50.000 zł!  Bronisław 
Świeykowski to nie tylko boha-
terski burmistrz Gorlic z okresu 
operacji gorlickiej, ale także nie-
tuzinkowa osobowość! Wkrótce 
przekonamy się o tym, oglą-
dając ciekawy spektakl uliczny 
o życiu Księdza, słuchając au-
diobooka książki „Z dni grozy 
w Gorlicach”, biorąc udział w 
multimedialnym quizie i spot-
kaniu poświęconemu naszemu 
bohaterowi, a także dzięki mini 
muralom –  fragmentom wielkiej 
entomologicznej kolekcji Świey-
kowskiego, które ozdobią ściany 
gorlickich budynków!

Głównym celem projektu jest 
upowszechnienie wiedzy o ks. 
Świeykowskim – realizowane 
wydarzenia pozwolą na prze-
kazanie historii w interesujący 
i nowoczesny sposób, przy ak-
tywnym udziale mieszkańców.
Co zakłada projekt „Bronisław 
Świeykowski. Burmistrz dni gro-
zy”?

1.„Miasto, które duszą całą uko-
chałem”

Zadanie obejmuje realizację 
spektaklu ulicznego, poświę-
conego życiu Świeykowskiego 
– przedstawi zarówno czasy 
przedwojenne, tragiczne wydar-
zenia I wojny światowej, jak i 
późniejszy okres. Spektakl od-
będzie się w 3 miejscach nasze-
go miasta.

2. „Je ne suis pas de ces gens, 
qui ont peur” – audiobook 
książki „Z dni grozy w Gorli-
cach”.
Książka wydaje się być wręcz 
obowiązkową lekturą dla każ-
dego gorliczanina, który pragnie 
zgłębić historię swojego mias-
ta. Audiobook dostępny będzie 
bezpłatne do pobrania ze strony 
internetowej, a także zostanie 
umieszczony do odsłuchu w po-
pularnych serwisach.

3. „Otucha poczęła przejmować 
nasze dusze i serca…” – interak-
tywna lekcja historii
Lekcja będzie opierać się na 
treściach multimedialnych – 
uczniowie na tabletach będą na 
bieżąco odpowiadać na pytania 
zadawane przez prowadzącego. 
Pytania oraz wyniki rywalizac-
ji będą wyświetlane na dużym 
ekranie, co umożliwi widowni 
włączenie się do zabawy. Ce-
lem konkursu jest zaangażowa-
nie młodzieży i mieszkańców 
do głębszego poznania postaci 
ks. Świeykowskiego, poprzez 

ciekawą formę multimedialnej 
zabawy. Quiz sprawdzi wiedzę 
graczy o bohaterskim burmis-
trzu oraz Bitwie Gorlickiej. Wy-
darzenie będzie transmitowane 
na żywo, dlatego każda zainte-
resowana osoba będzie mogła 
śledzić emocjonujące zmagania 
uczestników.

4. „Wszystkie te krzyże lżej mo-
głem znieść jako ofiary na ołtar-
zu miłości Ojczyzny” – spotkanie 
poświęcone ks. Świeykowskiemu
Spotkanie będzie miało formę 
krótkiego panelu z udziałem 
pasjonatów historii. Uczestni-
cy będą mogli zadawać pytania 
i rozmawiać z prowadzącym i 
zaproszonymi gośćmi. Wydar-
zenie będzie miało charakter 
otwarty, bezpłatny i skierowane 
będzie do wszystkich zaintere-
sowanych. Będzie także tran-
smitowane na żywo, a zapis z 
niego dostępny będzie także po 
zakończeniu spotkania. Do fil-

mu dodane zostaną napisy, aby 
umożliwić osobom niesłyszącym 
skorzystanie z materiału.

5. „Koniec naszej niedoli i 
niewoli!” – mini murale i pokaz 
archiwalnych fotografii
Na kilku budynkach w centrum 
miasta powstaną murale pr-
zestawiające po jednym okazie 
owadów z kolekcji bohaterskie-
go burmistrza Gorlic. Grafiki 
mają na celu zainteresować 
odbiorcę i zachęcić do po-
szukiwania i pogłębiania wiedzy 
na temat Świeykowskiego, nie 
tylko jako bohatera, ale także 
niezwykłej osobowości i miłoś-
nika przyrody.
Ponadto, w ramach projektu, 
na Ratuszu przez kilka tygodni 
w dużym formacie wyświetlo-
ne zostaną ciekawe zdjęcia ar-
chiwalne!

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w wydarzeniach!

5 maja obchodzony jest Euro-
pejski Dzień Walki z Dyskrymi-
nacją Osób Niepełnosprawnych. 
Święto zapoczątkowane zostało 
we Francji, a jego celem jest 
manifestowanie tolerancji oraz 
sprzeciw wobec dyskryminacji 
osób niepełnosprawnych w pra-
cy, urzędzie i życiu społecznym. 
W Polsce 5 maja ustanowiono 
jednocześnie Dniem Godności 
Osób Niepełnosprawnych Inte-
lektualnie.

W tym dniu szczegónie pochyla-
my się nad problemami osób z 
niepełnosprawnością - uświa-
damiamy społeczeństwu różno-
rodność i pokazujemy możliwoś-
ci osób z niepełnosprawnością, 
a także zwracamy uwagę na 
bariery, które uniemożliwiają im 
prowadzenie normalnego życia.
W chwili obecnej, ze wzglę-
du na obostrzenia, nie mamy 
możliwości zorganizowania ob-

chodów tego święta, ale już 
niebawem planujemy spotkać 
się, aby wspólnie świętować tą 
okazję! O szczegółach będzie-
my informować na bieżąco.
Dzień Godności Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną 
został ustanowiony w 1999 r. 
przez Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym, jedną z najstars-
zych i największych organizacji 
pozarządowych w kraju. Ma 
pokazać, że osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną są 
wśród nas i posiadają ogromne 
możliwości związane z samo-
rozwojem, a także pokazywa-
niem się i mówieniem o sobie.
Z okazji Dnia Walki z Dyskry-
minacją Osób Niepełnospraw-
nych oraz Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną, w imieniu swoim oraz 
mieszkańców Gorlic, wszystkim 
Osobom z niepełnosprawnoś-

cią, ich rodzinom, terapeutom, 
stowarzyszeniom i instytuc-
jom działającym na rzecz nie-
pełnosprawnych, życzę dużo 
zdrowia, wytrwałości w pr-
zezwyciężaniu życiowych trud-
ności, akceptacji i zrozumienia 

ze strony innych oraz by na 
swojej drodze spotykali życz-
liwych i pomocnych ludzi.

Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych
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29 kwietnia 2021r., o godz. 
09.00, w zdalnym trybie pracy 
radnych, odbyła się XXXI sesja 
Rady Miasta. Po otwarciu sesji, 
potwierdzeniu kworum, informa-
cji o porządku obrad, informacji 
o sporządzeniu protokołu z obrad 
XXX sesji RM Gorlice oraz Infor-
macji z działalności Burmistrza za 
okres międzysesyjny od 16 mar-
ca do 15 kwietnia 2021 r. - radni 
rozpatrzyli i przyjęli 15 uchwał. 
Pierwsza dotyczyła przystąpie-
nia do sporządzenia projektu 
Strategii Rozwoju Miasta Gorlice 
na lata 2021- 2030 pn. ,,Gorlice 
2030” oraz określenia szczegó-
łowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu strategii, 
w tym konsultacji. (Strategia 
rozwoju gminy ma być spójna 
z ustaleniami i rekomendacjami 
określonymi w strategii rozwoju 
województwa w celu zapewnie-
nia systemowej integralności 
dokumentów. Rada Gminy, po-
dejmując uchwałę, uwzględnia 
szeroki aspekt konsultacji spo-
łecznych. Strategia ma zawierać 
wnioski z przeprowadzonej dia-
gnozy społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej w gminie. Stano-
wić one będą punkt odniesienia 
dla studium uwarunkowań kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego. Posiadanie strategii 

rozwoju jest znacznym ułatwie-
niem i przygotowaniem do sku-
tecznego pozyskania środków z 
funduszy europejskich i innych 
zewnętrznych źródeł. ). Druga 
z przyjętych uchwał dokonała 
zmiany uchwały nr 156/X/2019 
Rady Miasta w Gorlicach z dnia 
29 sierpnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia szczegółów zasad po-
noszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia- schronisku 
dla osób bezdomnych, schro-
nisku dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi. Podjęto 
też uchwałę w sprawie określe-
nia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak również 
trybu ich pobierania. Uchwałą 
ustalono również sposoby spra-
wowania pogrzebu przez Gminę 
Miejską Gorlice (Gmina Miejska 
Gorlice, w ramach zadań wła-
snych o charakterze obowiązko-
wym, sprawia pogrzeb osobom 
zmarłym na jej terenie, w tym 
osobom bezdomnym, jak rów-
nież dzieciom martwo urodzo-
nym). Trzy uchwały dotyczyły 
przystąpienia do zmiany miej-

scowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego: ,,Miasto 
Gorlice - Plan Nr 2” przy ul. Wę-
gierskiej; ,,Miasto Gorlice- Plan 
Nr 4” przy ul. gen. Józefa Halle-
ra; ,,Miasto Gorlice- Plan Nr 2” 
przy ul. Henryka Sienkiewicza. 
W kolejnych trzech uchwałach 
wyrażono zgodę na: ,,sprzedaż 
w drodze przetargu nierucho-
mości położonej w Gorlicach 
przy ul. Kościuszki 13; ,,sprze-
daż w drodze bezprzetargo-
wej nieruchomości położonej 
w Gorlicach przy ul. Kołłątaja; 
,,na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy „Radni podjęli tak-
że uchwałę w sprawie udzie-
lenia z budżetu Miasta Gorlice 
dotacji z przeznaczeniem na 
prace restauratorskie przy za-
bytku wpisanym do rejestru 
zabytków. (Dotacja na 2021 
rok udzielona na rzecz Parafii 
Rzymskokatolickiej pw.Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Gorlicach w wysokości 
30.000 zł z przeznaczeniem 
na wykonanie generalnego re-
montu i prac konserwatorskich 
Kaplicy Rodziny Płockich, usy-
tuowanej w obrębie cmentarza 
parafialnego w Gorlicach, który 
jest wpisany do rejestru zabyt-
ków). Kolejne dwie uchwały 
dotyczyły zmian uchwał. Pierw-
sza w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 205/XIII/2019 Rady Miasta 

Gorlice z dnia 28 listopada 2019 
r.- w sprawie zwolnień od podat-
ku od nieruchomości, obiektów 
sportowych zajętych na potrzeby 
prowadzenia działalności w za-
kresie kultury fizycznej i sportu. 
(Data, do której można prze-
dłużyć obowiązywanie uchwały 
jest 30 czerwca 2024 r.) Dru-
ga uchwała dotyczyła zmiany 
Uchwały Nr 211/XIV/2019 Rady 
Miasta Gorlice z dnia 19 grudnia 
2019 r. - w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych o cha-
rakterze cywilnoprawnym oraz 
warunków dopuszczalności po-
mocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną oraz wskazanie 
organu lub osób uprawnionych 
do udzielania tych ulg. (Data, do 
której można przedłużyć obowią-
zywanie uchwały jest 30 czerwca 
2024 r. i taką datę zaproponowa-
no w projekcie uchwały). Ostat-
nie podjęte uchwały dotyczyły 
zmiany Budżetu Miasta Gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2021 r., a także zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gorlice.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 marca 2021 roku do 15 kwietnia 2021 roku16 marca 2021 roku do 15 kwietnia 2021 roku

16 marca 2021 roku.
•Spotkanie Wójtów, Burmistr-
zów gmin Powiatu Gorlickiego 
ze Starostą Gorlickim, w sprawie 
omówienia wspólnie realizowa-
nych zadań i projektów w ramach 
współpracy Samorządów Ziemi 
Gorlickiej (R. Kukla).
17 marca 2021 roku.
•Spotkanie z Panem Józefem Leś-
niakiem, Wicewojewodą Małopol-
skim oraz Dyrektorem Wydziału 
Nieruchomości Skarbu Państwa 
w Urzędzie Wojewódzkim w Kra-
kowie, w sprawie nieruchomości 
należących do  Skarbu Państwa, 
zlokalizowanych na terenie Miasta 
Gorlice (Kraków, R. Kukla).
18 marca 2021 roku.
•Posiedzenie (w formie online) 
Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, w sprawie sytuacji 
na terenie byłej Rafinerii w Gor-

licach, dotyczącej oczyszczalni 
ścieków (Ł. Bałajewicz).
22 marca 2021 roku.
•Spotkanie z Panem Robertem 
Łętowskim w sprawie biura LOT 
Beskid Zielony w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
•Posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w formie online (R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panem Bartoszem 
Adamem - Prezesem Komitetu 
Opieki nad Zabytkami Kultury 
Żydowskiej w Tarnowie wraz z 
delegacją, w związku z wizytą na 
Cmentarzu Żydowskim w Gorli-
cach (R. Kukla).
23 marca 2021 roku.
•Narada roczna (w formie online) 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorlicach, pod-
sumowująca działalność za 2020 
rok (Ł. Bałajewicz).

•Spotkanie z Panem Robertem 
Kalinowskim,  Prezesem Częs-
tochowskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego, w sprawie wymia-
ny doświadczeń w zakresie wywo-
zu odpadów niebezpiecznych (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
24 marca 2021 roku.
•Spotkanie z Panem Grzegorzem 
Tumidajewiczem, nowym Komen-
dantem Ochotniczego Hufca Pracy 
w Gorlicach, w sprawie współpra-
cy oraz Panem Edwardem Dzie-
dziną, ustępującym Komendan-
tem OHP w Gorlicach (R. Kukla).
25 marca 2021 roku.
•Szkolenie online w ramach pro-
jektu ,,Standardy obsługi inwesto-
ra w Małopolsce“ dla samorządów, 
zorganizowane przez Krakowski 
Park Technologiczny Sp. z o.o. w 
Krakowie  (Ł. Bałajewicz).
26 marca 2021 roku.

•Otwarcie wystawy „Tu rodziła się 
solidarność w Małopolsce“, zor-
ganizowanej w Gorlicach przez 
Instytut Pamięci Narodowej, pr-
zygotowanej w ramach obchodów 
40. rocznicy powstania „Solidar-
ności” (R. Kukla).
30 marca 2021 roku.
•Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej w formie 
online (R. Kukla).
•Wideokonferencja zorgani-
zowana przez Wojewodę Małopol-
skiego, w sprawie organizacji 
Punktów Szczepień Masowych na 
terenie województwa małopol-
skiego (Ł. Bałajewicz).
9 kwietnia 2021 roku.
•Spotkanie z przedstawicielami 
Polskiej Spółki Gazownictwa - Ga-
zownia Gorlice, w sprawie rea-
lizacji remontu ulicy Łokietka (R. 
Kukla).

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

B o g u m i ł a 
Burkot in-
terpelowała 
w sprawie 
placu za-
baw przy ul. 
Parkowej.
W odpowiedzi 

na wniosek z dnia 23.03.2021 
roku w sprawie placu zabaw 
przy ul. Parkowej informuję, 
że piasek w piaskownicy zosta-
nie wymieniony, a urządzenia 
wypoczynkowe (stoły, ławki) 
będą odnowione. Niezbędne 
prace porządkowe oraz remon-
towe zostaną wykonane przez 
służby miejskie przy sprzyjają-
cych warunkach pogodowych.
Rosnące obok placu modrzewie 
mają prawidłowy pokrój, koro-
ny drzew są symetryczne i nie 
stanowią zagrożenia dla kor-
zystających z placu. Drzewa na 
chwilę obecną nie wymagają 
korekty, dlatego Pani wniosek 
nie będzie realizowany.
Interpelowała też w 
sprawie terenu przy 
kapliczce św. Jana Nepo-
mucena.
W odpowiedzi na Pani interpe-
lację zgłoszoną na sesji Rady 

Miasta Gorlice w dniu 25 marca 
br. w sprawie uporządkowania 
terenu przy kapliczce św. Jana 
Nepomucena informuję, że 
czynności porządkowe zostały 
wykonane w dniu 29 marca br.

B e a t a 
Mikruta – 
Kawa in-
t e r p e -
lowała w 
s p r a w i e 
oznakowa-

nia tablic ogłoszeniowych.
W odpowiedzi na wniosek 
złożony w dniu 22.03.2021 r. 
w sprawie oznakowania tablic 
ogłoszeniowych, na których 
zawieszane są obwieszcze-
nia urzędowe dotyczące po-
stępowan administracyjnych 
uprzejmie informuję, że do 
umieszczenia tego rodzaju 
obwieszczeń wykorzystywane 
są słupy ogłoszeniowe zarzą-
dzane przez Gorlickie Centrum 
Kultury w Gorlicach. Jednost-
ka ta otrzymuje wydruki do-
kumentów i je umieszcza na 
słupach w ramach plakatowa-
nia. W celu zachowania od-
powiednich terminów umiesz-
czania obwieszczeń, zlecając 

ich umieszczenie, podawane 
są daty wywieszenia. Słupy 
oznaczone są informacja o 
zarządzającym wraz danymi 
kontaktowymi i znajdują się w 
24 punktach na terenie Miasta, 
a ich wykaz widnieje na stronie 
internetowej GCK. Wspomnia-
ne słupy ogłoszeniowe służą 
zamieszczaniu różnorakich 
informacji: plakatów o wy-
darzeniach kulturalnych i 
rozrywkowych, ogłoszeń ko-
mercyjnych (plakatowanie 
wykonywane przez GCK na 
podstawie otrzymywanych 
zleceń), a także obwieszczeń 
urzędowych. Z tego powodu 
nie jest zasadne oznaczenie 
słupów treścią proponowaną w 
złożonym przez Panią wniosku.
Ponadto informuję, że na 
terenie Miasta znajdują się 
tablice ogłoszeniowe, wy-
korzystywane przez Zarządy 
Osiedli lub ogólnodostępne. 
Na tych urządzeniach gene-
ralnie nie umieszcza się urzę-
dowych obwieszeń o prowa-
dzonych przez Urząd Miejski 
w Gorlicach postępowaniach 
administracyjnych, aczkolwiek 
zarządcy tablic decydują o 

rodzaju wywieszanych infor-
macji i mogą na nich zamiesz-
czać także ogłoszenia, ulotki i 
informacje pochodzące z tut. 
Urzędu.

Adam Pie-
c h o w i c z 
złożył in-
terpelację 
dotyczącą 
n a d a n i a 
nowej na-

zwy.
W odpowiedzi na interpe-
lację z dnia 25.03.2021 roku 
w sprawie nadania nazwy 
„Bohaterów Bitwy Gorlickiej“ 
obiektowi publicznemu na te-
renie Miasta Gorlice informu-
ję, że po konsultacjach z Pr-
zewodniczącym Rady Miasta 
Gorlice ustaliłem, iż do tematu 
powrócimy po zakończeniu 
pandemii spowodowanej ko-
ronawirusem.
Przed rozpoczęciem proced-
ury zmierzającej do nadania 
nazwy obiektowi publicznemu 
sprawa powinna być omówio-
na i zaakceptowana przez 
Radnych Rady Miasta Gorlice.

29 kwietnia br.,  w Urzędzie 
Gminy Ropa, Wicewojewoda 
Józef Leśniak spotkał się z wło-
darzami gmin i powiatu, aby 
osobiście przekazać promesy 
na realizację wnioskowanych 
zadań. Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla odebrał dwa 
symboliczne czeki na łączną 
kwotę 2 584 055 zł, potwier-
dzające otrzymanie dotacji z 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na remont ul. Sportowej 
oraz z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych na re-
mont krytej pływalni „Fala“.
Miasto Gorlice pozyskało na 
remont ul. Sportowej dofinan-
sowanie w kwocie 1 384 055 
zł w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Dzięki 
temu, odcinek od Hotelu Mar-
got do skrzyżowania z ul. Sien-
kiewicza przejdzie gruntowną 

przebudowę.
W zakresie planowanych w ra-
mach zadania prac wchodzi: 
przebudowa ulicy Sportowej, 
budowa chodnika, przebu-
dowa parkingu. Całość pro-
jektu oszacowana została na 2 
546 850,97 zł.
Z Rządowego Funduszu Inic-
jatyw Lokalnych, do miejskie-
go budżetu wpłyną także do-
datkowe środki w wysokości 
1 200 000 zł na trwającą już, 
generalną modernizację krytej 
pływalni. 
Serdecznie dziękujemy za 
dobrą współpracę i pomoc 
Pani Poseł Barbarze Bartuś 
oraz Wojewodzie Małopolskie-
mu.

fot. M.Książkiewicz/luzna24.pl

Promesy na remont ul. Sportowej i pływalni FALA odebrane!
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formularza takimi samymi da-
nymi, jakimi logują się na swo-
je konto internetowe iPKO lub 
Inteligo w PKO BP, konto inter-
netowe w Pekao SA lub banku 
spółdzielczym,
kontaktując się z wybranym 
punktem szczepień - rejestracja 
w Gorlickim Szpitalu funkcjonu-
je od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30-14.00 pod nume-
rem telefonu 18 355 32 22
Informacje dotyczące przygo-
towania do szczepienia oraz 
kwestionariusz wstępnego 
wywiadu przesiewowego przed 
szczepieniem do wypełnienia 
przez pacjenta dostępne są 
TUTAJ.
Zalecamy wcześniejsze wypeł-
nienie formularza i zgłoszenie 
się z nim do Punktu Szczepień 
Powszechnych!
Ponadto informujemy, że 
e-skierowanie na szczepienie 
nie zostanie wystawione, jeśli 
w ciągu ostatnich 90 dni pac-
jent otrzymał pozytywny wynik 
testu na koronawirusa. Pojawi 
się ono na Internetowym Kon-
cie Pacjenta później.

cownicy OSiR odpowiadać będą 
za kierowanie ruchem pacjen-
tów oraz pilnowanie przestrze-
gania zasad sanitarnych i bez-
pieczeństwa, a także kwestie 
porządkowe w PSP.
Powiat Gorlicki zabezpieczył 
powierzchnię sali sportowej 
przed uszkodzeniem oraz za-
pewnił odpowiednie wyposaże-
nie w stoliki, krzesła, szafki, 
komputery, a także wystosował 
zaproszenie do osób posiadają-
cych stosowne kwalifikacje me-
dyczne do podjęcia współpracy 
w zakresie obsługi PSP. Oferty 
w zakresie kwalifikacji do sz-
czepienia oraz wykonywania sz-
czepień złożyło prawie 70 osób.
Punkt Szczepień Powszechnych 
będzie prowadzony przez Szpi-
tal Specjalistyczny im. Henryka 
Klimontowicza w Gorlicach, któ-
ry odpowiedzialny był również 
za montaż boxów do szczepień. 
Gorlicki PSP składa się z 4 ze-
społów szczepiących. W skład 
każdego z nich wchodzi: 1 oso-
ba kwalifikująca i wykonująca 
szczepienia oraz 1 osoba do 
czynności administracyjnych.
Zgodnie z wytycznymi, jeden 
zespół szczepiący w przedzia-
le 7 godzin powinien wykonać 

RUSZYŁ PUNKT SZCZEPIEŃ NA HALI OSIR
W budynku Hali Sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreac-
ji (OSiR) w Gorlicach przy ul. 
Sportowej 9, ruszył Punkt Sz-
czepień Powszechnych (PSP).
Decyzja o utworzeniu Punk-
tu Szczepień Powszechnych 
podjęta została w związku z 
apelem władz państwowych 
oraz wojewódzkich, które 
zwróciły się do lokalnych sa-
morządów z prośbą o pomoc 
i wsparcie w szybkiej i spraw-
nej realizacji Narodowego 
Programu Szczepień przeciw 
COVID-19, a także w trosce o 
zdrowie mieszkańców Gorlic i 
Ziemi Gorlickiej.
Lokalizacja Punktu została za-
proponowana przez Burmis-
trza Gorlic Rafała Kuklę, jako 
miejsce powszechnie dostęp-
ne dla mieszkańców, umoż-
liwiające duży przepływ osób 
oraz dysponujące dużym par-
kingiem. Na potrzeby Punk-
tu, Burmistrz udostępnił halę 
sportowo-rekreacyjną oraz 
szatnię wraz z pomieszczenia-
mi higieniczno-sanitarnymi, a 
także dodatkowe, zamykane 
pomieszczenie służące jako 
magazyn do przechowywania 
dokumentacji medycznej. Pra-

minimum 100 szczepień. W 
nagłych przypadkach, w Punk-
cie dostępna będzie osoba z 
doświadczeniem w udzielaniu 
pierwszej pomocy – lekarz lub 
ratownik medyczny.
Punkt działa w dni robocze:
do 30.04. w godz. od 8.00 do 
15.00,
od 4 maja, w poniedziałki i 
piątki w godzinach od 11.00 do 
18.00, a w  pozostałe dni ty-
godnia od 8.00 do 15.00.
Do szczepienia zarejestrować 
się można tak jak do tej pory, 
przez każdą z niżej wymienio-
nych dostępnych ścieżek:
dzwoniąc na bezpłatną infoli-
nię Narodowego Programu Sz-
czepień: 989
wysyłając SMS na numer 664 
908 556 lub 880 333 333  o 
treści: SzczepimySie
poprzez e-rejestrację dostępną 
na stronie głównej pacjent.gov.
pl.  
Żeby zapisać się na szczepienie 
trzeba się zalogować profilem 
zaufanym lub dowodem oso-
bistym z warstwą elektroniczną 
(e-dowód). Osoby, które mają 
konto internetowe w bankach 
spółdzielczych, PKO BP lub Pe-
kao SA mogą zalogować się do  

Wicewojewoda w gorlickim Punkcie Szczepień Powszechnych

29 kwietnia br. powstałą 
placówkę odwiedził I Wicewo-
jewoda Małopolski Józef Leś-
niak, którego przywitali Sta-
rosta Gorlicki Maria Gubała, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla oraz Dyrektor Szpitala 
Specjalistycznego im. Henryka 
Klimontowicza Marian Świerz.
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Urząd Miejski w Gorlicach 
uprzejmie informuje, że 10 
maja 2021 roku ogłosił nabór 
wniosków o przyznanie dotacji 
osobom fizycznym na moder-
nizację systemów ogrzewania 
w lokalach mieszkalnych na 
terenie miasta Gorlice, zgodnie 
z zasadami określonymi w „Re-
gulaminie udzielania dotacji 
celowej na modernizację sys-
temów ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych w ramach rea-
lizacji Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji na terenie mias-
ta Gorlice - dofinansowanych z 
budżetu Miasta”, stanowiącym 
załącznik do uchwały nr 246/
XVII/2020.
Regulamin powołany powyżej 
szczegółowo określa zasa-
dy i warunki dofinansowania 
modernizacji systemów ogr-
zewania. Załącznikiem do re-
gulaminu jest wzór wniosku o 
udzielenie dotacji. Z powyższy-
mi dokumentami należy zapo-

znać się przed złożeniem wniosku 
o udzielenie dotacji. Są one 
dostępne na stronie http://www.
gorlice.pl/pl/390/0/zielony-punkt.
html.
Wnioski o udzielenie dotacji na-
leży składać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach, ul. Rynek 
2.
Termin składania wniosków – do 
wyczerpania środków przeznaczo-
nych na ten cel.
Przy składaniu wniosku należy 
uwzględnić, iż rozliczenie dotacji 
powinno nastąpić do 30 listopada 
2021 r.
Podstawowe kwestie dotyczą-
ce dofinansowania modernizacji 
ogrzewania w ramach Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji na 
terenie miasta Gorlice - dofinan-
sowanych z budżetu Miasta uwz-
ględniające zasady wynikające z 
ww. regulaminu:
• Dotacja może być udzielona tyl-
ko na likwidację niskowydajnych i 
nieekologicznych kotłów i palenisk 

Ogłoszenie o naborze do PONE

23 kwietnia br., zgodnie z harmono-
gramem, Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Małopol-
skiego Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie, rozpoczęło się przejęcie obsłu-
gi numeru alarmowego 998.
Zmiany, które wprowadzane są w 
całym kraju, to kolejne usprawnie-
nie systemu powiadamiania ratun-
kowego. Proces ten w Małopolsce 
rozpoczął się 20 kwietnia 2021 r. 
Początkowo zmiany zostały wprowa-
dzone na terenie Krakowa, stopniowo 
obejmując całe województwo. Pro-
ces zakończył się w Małopolsce 27 
kwietnia 2021 r., zaś w całej Polsce 
– 4 listopada 2021 r. w województwie 
zachodniopomorskim.
Gdy chodzi o ratowanie zdrowia 
i życia, czas jest na wagę złota. 
Dyspozytorzy Państwowej Straży 
Pożarnej niejednokrotnie odbierali 
zgłoszenia omyłkowe czy zupełnie 
niezwiązane z funkcjonowaniem służb 
państwowych. Aby zapobiegać takim 
sytuacjom, obsługa zgłoszeń z nume-
ru alarmowego 998 przejęta zostanie 
przez operatorów CPR-ów. Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego będzie 
filtrem odsiewającym zgłoszenia nie-
zasadne. Do PSP trafią tylko zgłosze-
nia związane z niesieniem pomocy. 
Ochrona życia, zdrowia i środowiska 
wymaga natychmiastowej interwencji 
i dzięki naszym działaniom jej zapew-
nienie będzie jeszcze sprawniejsze – 
mówi wojewoda małopolski Łukasz 
Kmita. 
Przełączenie obsługi numeru 998 do 
CPR-ów to kolejny etap usprawnień 
wprowadzanych do systemu powia-

damiania ratunkowego. W 2018 roku 
analogiczny proces płynnie i z sukce-
sem został przeprowadzony w odnie-
sieniu do numeru 997. Od początku 
tego roku dyspozytornie medyczne 
działają w strukturach urzędów wo-
jewódzkich. Polski rząd wprowadza 
te zmiany, aby wszystkie elementy 
systemu powiadamiania ratunkowe-
go były ze sobą połączone, bo dzięki 
temu będzie łatwiej je monitorować i 
nimi zarządzać – dodaje wojewoda.
Jak informuje małopolski komen-
dant wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek, 
Małopolska jest czwartym wojewódz-
twem, które dokonuje przełączenia 
numeru alarmowego 998 do CPR.
- Nowe rozwiązanie spowoduje, że 
pomoc dotrze do potrzebujących na 
czas, zwłaszcza jeśli chodzi o zdarze-
nia angażujące różne służby. Jakość 
usługi ratowniczej będzie z pewnoś-
cią dużo lepsza – mówi.
- CPR jest organizacyjnie i mery-
torycznie przygotowane do obsłu-
gi numeru 998. Z punktu widzenia 
obywatela zmieni się tylko miejsce 
przyjmowania zgłoszeń – dodaje kie-
rownik krakowskiego Centrum Powia-
damiania Ratunkowego Łukasz Bom-
bała.
Jeden za wszystkich
Przekazanie informacji bezpośrednio 
do operatorów numeru alarmowego 
CPR pozwoli na jednoczesne poin-
formowanie o zdarzeniu wszystkich 
właściwych służb. To niezwykle waż-
ne zwłaszcza w przypadku zdarzeń 
masowych, np. dużych wypadków 
drogowych.
112 jak filtr

Przejęcie obsługi numeru alarmowego 998

CPR działa jak swego rodzaju „filtr”: 
do służb trafiają tylko zgłoszenia wy-
magające ich interwencji. „Odsiewa-
ne” są zgłoszenia niezasadne, czyli 
fałszywe lub anulowane po rozłącze-
niu się zgłaszającego podczas ocze-
kiwania na przyjęcie zgłoszenia.
W Małopolsce stanowią one ponad 60 
proc. wszystkich zgłoszeń.
Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru 
alarmowego 998 przez operatorów 
CPR-ów spowoduje odciążenie dyspo-
zytorów służb ratunkowych. Dyspo-
zytorzy Państwowej Straży Pożarnej 
będą otrzymywali z CPR-u tylko te 
zgłoszenia alarmowe, w których zag-
rożone jest życie, zdrowie, mienie, 
bezpieczeństwo lub środowisko.
Ujednolicenie
Kolejnym efektem przełączenia 
numeru alarmowego 998 do CPR-u 
będzie ujednolicenie sposobu obsłu-
gi zgłoszeń kierowanych na numery 
alarmowe, w tym zgłoszeń obcoję-
zycznych. Dodatkowo CPR-y gwaran-
tują bezpieczeństwo funkcjonowania 
poprzez wdrożone mechanizmy za-
stępowalności wzajemnej, a także 
obsługują połączenia eCall (ogólnoe-
uropejski system szybkiego powiada-
miania o wypadkach drogowych).
Z perspektywy dzwoniącego
Numer alarmowy 998 w dalszym cią-
gu będzie funkcjonował, ale po jego 
wybraniu połączymy się nie z dyżur-
nym Państwowej Straży Pożarnej (jak 
dotychczas), a z operatorem numeru 

alarmowego CPR-u.
I to właśnie operator zbierze wszyst-
kie informacje dotyczące zgłoszenia 
alarmowego, przekazując je w posta-
ci elektronicznej formatki do dyżur-
nego PSP. Dyżurny na podstawie 
otrzymanych informacji podejmie 
decyzję o zadysponowaniu jednostek 
do działań.
Co istotne, nie spodziewajmy się 
tego, że zostaniemy przełączeni do 
dyżurnego PSP. Nie jest to potrzebne, 
gdyż wszystkie informacje pozyska 
operator numerów alarmowych.
W taki sposób wygląda to zresztą 
dziś: gdy dzwonimy na numer 112 
i zgłaszamy, że np. jesteśmy świad-
kami pożaru, to operator numeru 
112 zbiera potrzebne informacje, 
wprowadza je do wspomnianej for-
matki elektronicznej, która automa-
tycznie wyświetla się dyżurnemu 
Państwowej Straży Pożarnej. Zgłosze-
nia wymagające interwencji PSP są w 
CPR-ach przyjmowane od wielu lat i 
operatorzy mają doświadczenie w ob-
sługiwaniu takich zgłoszeń.
Dla osób chcących powiadomić o ko-
nieczności interwencji Państwowej 
Straży Pożarnej nie będzie miało więc 
znaczenia, który numer wybiorą: 998 
czy 112.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach, MAłopolski 
Urząd Wojewódzki w Krakowie

na paliwo stałe
• Likwidacja poprzedniego 
źródła ogrzewania lokalu 
musi być trwała
• Dotacja nie może pr-
zekroczyć 50% wartości 
nowego urządzenia gr-
zewczego wraz z montażem
• Maksymalna kwota dotacji 
to 4 000 zł

• Przed likwidacją kotła lub 
innego paleniska opalanego 
paliwem stałym przeprowa-
dzane będą oględziny celem 
stwierdzenia faktu posiada-
nia przez ubiegającego się 
o dotację ww. urządzenia 
grzewczego 

formularza takimi samymi da-
nymi, jakimi logują się na swo-
je konto internetowe iPKO lub 
Inteligo w PKO BP, konto inter-
netowe w Pekao SA lub banku 
spółdzielczym,
kontaktując się z wybranym 
punktem szczepień - rejestracja 
w Gorlickim Szpitalu funkcjonu-
je od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.30-14.00 pod nume-
rem telefonu 18 355 32 22
Informacje dotyczące przygo-
towania do szczepienia oraz 
kwestionariusz wstępnego 
wywiadu przesiewowego przed 
szczepieniem do wypełnienia 
przez pacjenta dostępne są 
TUTAJ.
Zalecamy wcześniejsze wypeł-
nienie formularza i zgłoszenie 
się z nim do Punktu Szczepień 
Powszechnych!
Ponadto informujemy, że 
e-skierowanie na szczepienie 
nie zostanie wystawione, jeśli 
w ciągu ostatnich 90 dni pac-
jent otrzymał pozytywny wynik 
testu na koronawirusa. Pojawi 
się ono na Internetowym Kon-
cie Pacjenta później.
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Fundacja EFC przyjmuje 
zgłoszenia do IV edycji Nagro-
dy im. prof. Romana Czernec-
kiego. Nagroda przyznawana 
jest naukowcom, dziennikar-
zom i praktykom za publikacje 
o edukacji.
Celem konkursu jest docenie-
nie i upowszechnienie wartoś-
ciowych prac, które odpowia-
dają na aktualne wyzwania, 
przed którymi stoi polski system 
edukacji. Nagroda w wysokości 
10 tysięcy złotych przyznawana 
jest w trzech kategoriach: 
naukowej, publicystycznej i 
specjalistycznej. Do 30 czerwca 
można zgłaszać swoje prace do 
konkursu.
– O edukacji mówi się w ostat-
nich latach dużo ze względu na 
reformę usuwającą gimnazja, 
strajk nauczycieli czy orga-
nizację pracy szkoły w pande-
mii. W tych przekazach często 
koncentrujemy się na sprawach 
formalnych, organizacyjnych, 
a edukacja to ludzie – mówi 
Aleksandra Saczuk, prezeska 
Edukacyjnej Fundacji im. Ro-
mana Czerneckiego (Fundacji 
EFC) i tłumaczy – Nagroda po-
zwala nam docenić ludzi, którzy 

zajmują się edukacją. Dotrzeć 
z ich tekstami do opinii pub-
licznej.
To jedyna taka inicjatywa w 
Polsce, która łączy środowiska 
naukowe, dziennikarskie oraz 
praktyków i nagradza prace, 
w których temat edukacji po-
dejmowany jest merytorycznie 
i odpowiedzialnie. Alicja Pa-
cewicz, członkini Kapituły Nag-
rody na pytanie, czego komisja 
ekspertów szuka w zgłoszonych 
pracach, odpowiada – rzetel-
ności i poczucia, że problem, 
o którym piszemy, jest ważny 
dla polskiej edukacji, ważny dla 
polskich dzieci, rodziców, dla 
szkoły.
Roman Czernecki był teore-
tykiem i praktykiem edukacji, 
a przy tym prawdziwym pe-
dagogiem z pasją. Podczas II 
wojny światowej organizował 
tajne nauczanie na Kielecczyź-
nie. Po wojnie szkołę średnią 
w Szczekocinach. Nieustannie 
angażował się w doskonalenie 
swojego sposobu nauczania, 
a także otaczającego go śro-
dowiska szkolnego. Był szefem 
kuratorium w Zielonej Gór-
ze i prorektorem Państwowej 

Od 7 maja br. w Muzeum Regi-
onalnym PTTK w Gorlicach pre-
zentowana jest nowa wystawa 
czasowa, na którą złożyły się 
fotografie Andrzeja Piecucha.
Autor ekspozycji jest gorlicza-
ninem, przewodnikiem bes-
kidzkim, pasjonuje się historią, 
zabytkami regionu i fotografią. 
Jest także honorowym przo-
downikiem turystyki górskiej 
oraz pilotem wycieczek, auto-
rem i współautorem licznych 
publikacji o regionie.
Zaprezentowane fotogra-
fie przybliżają część rzemiosł 
występujących na terenie zie-
mi gorlickiej. Obok przykładów 
ciesielstwa jest także gonciar-
stwo i kiczkarstwo. Ciekawie 
prezentują się wytwarzane 

przez mieszkańców wsi wiatra-
ki (młynarstwo wietrzne) oraz 
garncarstwo i koronczarstwo. 
Unikatowe są również zdjęcia 
z resztkami dawnej leśnej huty 
szkła w Uściu Gorlickim (Stara 
Huta).
Wystawa „Dawne zawody na 
ziemi gorlickiej w fotografii An-
drzeja Piecucha” dostępna bę-
dzie do 25 lipca 2021 r.
Zapraszamy do zwiedzania 
muzealnych ekspozycji stałych 
oraz czasowej: od wtorku do 
piątku w godz. 9.00 - 16.00 
oraz w sobotę i niedzielę w 
godz. 10.00 – 15.00. Wydarze-
nie jest współfinansowane ze 
środków otrzymanych z Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.

Dawne zawody na ziemi gorlickiej w fotografii Andrzeja Piecucha

Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Gdańsku. Wykładał historię 
filozofii na Politechnice War-
szawskiej. Edukację wpisał 
w swoje DNA. Biorąc z niego 
przykład, wierzymy, że ciągła 
dyskusja na temat edukacji 
jest nam niezbędna do tego, by 
mądrze odpowiadać na wyzwa-
nia XXI wieku.
– O edukacji musimy roz-
mawiać niezależnie od poglą-
dów politycznych i społecznych, 
podkreśla dr Igor Czernecki, 
przewodniczący Rady Fundacji 
EFC i dodaje – Edukacja to coś, 
co powinno nas łączyć.
Kogo zapraszamy do konkur-
su: Nagroda im. prof. Romana 
Czerneckiego to konkurs skie-
rowany wyłącznie do autorów 
prac o edukacji. Wpisuje się 
w ważny i aktualny temat, do-
ceniając tych, którzy piszą z 
pasją, świeżym spojrzeniem i 
przyczyniają się do pogłębienia 
debaty o edukacji. W trzech 
dotychczasowych edycjach na-
grodzono 16 laureatów, wyróż-
niono 36 autorów.
Jak aplikować do konkursu
Nagroda w wysokości 10 tysię-
cy złotych przyznawana jest w 

trzech kategoriach:
•naukowej: można w niej 
zgłaszać artykuły opublikowane 
w formie drukowanej lub elek-
tronicznej i rozdziały w mono-
grafii zbiorowej,
•publicystycznej: można w niej 
zgłaszać artykuły opublikowane 
w formie drukowanej lub elek-
tronicznej i podcasty,
•specjalistycznej: można w 
niej zgłaszać artykuły opubli-
kowane w formie drukowanej 
lub elektronicznej o charakter-
ze branżowym, skierowane do 
edukatorów, nauczycieli, dyrek-
torów szkół.
Termin nadsyłania prac: 6 
kwietnia – 30 czerwca 2021 r.
Zgłoszenia należy przesyłać na 
adres: nagroda@efc.edu.pl.
Pytania dotyczące konkursu 
prosimy kierować do Magda-
leny Gołębiowskiej, koordyna-
torki konkursu, e-mail: mgole-
biowska@efc.edu.pl, tel.: +48 
606 770 363.
Więcej informacji znajduje się 
na stronie Edukacyjnej Fundacji 
im. Romana Czerneckiego.
Źródło: Edukacyjna Fundacja im. Romana Czar-
neckiego



Ancient Breath Of Forgotten 
Misanthrophy, to tytuł wyda-
nego końcem zeszłego roku 
albumu deathmetalowej ka-
peli Dira Mortis. Zbiera on 
świetne recenzje na całym 
świecie, a o zespole możemy 
przeczytać zarówno w me-
diach polskich jak i zagranicz-
nych. Dlaczego o tym pisze-
my? Zespół pochodzi z Gorlic!
Dira Mortis powstał w 1998 
roku i założony został przez 
Leszka Makowieckiego – te-
gorocznego laureata nagrody 
Burmistrza Miasta Gorlice w 
kategorii kultura.
W ciągu kilku miesięcy od 

premiery ostatniego krążka 
zespołu o grupie mogliśmy 
przeczytać między innym w 
polskim Metal Hammerze, jak 
i zagranicznych magazynach. 
W sieci znajdziemy recenzje 
i wywiady m.in. z USA, Wiel-
kiej Brytanii, Hiszpanii, Kana-
dy, Włoch, Czech.
Jak brzmi muzyka Dira Mor-
tis? Zapnijcie pasy i posłu-
chajcie!
•https://www.facebook.com/
diramortis
•https://diramortis1.band-
camp.com/

fot. materiały promocyjne zespołu

Dira Mortis - deathmetal rodem z Gorlic

Monika Sznajderman – pisar-
ka, wydawczyni i redaktor na-
czelna wydawnictwa „Czarne“ 
pracuje nad nową książką. 
Szuka wykonanych przed woj-
ną przez polskich i żydowskich 
gorlickich rzemieślników pr-
zedmiotów w celu ich sfotogra-

fowania i udokumentowania. 
Jeśli znacie kogoś, kto posiada 
takie rzeczy, bądź macie coś 
podobnego w swoich pamiąt-
kach, zachęcamy do kontaktu 
z autorką na facebooku bądź 
mailowo: redakcja@czarne.
com.pl.

Monika Sznajderman szuka przedmiotów wykonanych 
przez gorlickich rzemieślników

Do głosowania w ramach 5. 
edycji Budżetu Obywatelskiego 
Województwa Małopolskiego 
dopuszczono rekordową liczbę 
zadań. O tym, które z nich 
zostaną zrealizowane, zdecy-
dują Mieszkańcy Małopolski. 
Głosowanie zacznie się 14 
maja i potrwa do 14 czerwca 
2021 roku. Do rozdysponowa-
nia jest 12 milionów złotych!
Każdy mieszkaniec Małopolski, 
który ukończył 16 lat  będzie 
mógł oddać głos na wybrane 
przez siebie zadanie.
W tym roku będą trzy moż-
liwości oddania głosu. W obec-
nej sytuacji w naszym kraju 
najprostszą, najszybszą i naj-
bezpieczniejszą będzie opcja 
zagłosowania przez Internet 
– 14 maja na stronie www.
bo.malopolska.pl zostanie uru-
chomiony specjalnie przygo-
towany panel do głosowania.
Mieszkańcy Małopolski będą 
mieli również możliwość uzu-
pełnienia karty do głosowania 
i wrzucenia jej do jednej z urn 
postawionych w 19 punktach 
do głosowania. Poniżej przed-
stawiamy listę punktów, w któ-
rych będzie można zagłosować 
w ramach 5. edycji Budżetu 
Obywatelskiego Województwa 

Małopolskiego:
Urząd Miejski w Gorlicach 
(Pawilon Historii Miasta Gorli-
ce), Rynek;
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego, 
Kraków, ul. Basztowa 22;
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego, 
Kraków, ul. Racławicka 56;
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego, 
Kraków, Departament Edukacji 
i Kształcenia Ustawicznego, 
Kraków os. Teatralne 4a;
Agenda zamiejscowa UMWM, 
Tarnów, al. Solidarności 5-9;
Agenda zamiejscowa UMWM, 
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52;
Agenda zamiejscowa UMWM, 
Nowy Targ, al. 1000-lecia 44;
Agenda zamiejscowa UMWM, 
Oświęcim ul. Górnickiego 1;
Urząd Gminy i Miasta Miechów, 
ul. Henryka Sienkiewicza 25;
Urząd Miasta i Gminy Olkusz, 
Rynek 1;
Starostwo Powiatowe w Boch-
ni, ul. Kazimierza Wielkiego 31
Urząd Miasta i Gminy Brzesko, 
ul. Bartosza Głowackiego 51;
Urząd Miasta i Gminy w Myśle-
nicach, ul. Rynek 8/9;
Urząd Miasta Zakopane, ul. Ta-
deusza Kościuszki 13;

Urząd Miejski w Wadowicach, 
Plac Jana Pawła II 23.
Urząd Miejski w Chrzanowie, 
al. Henryka 20;
Urząd Miejski w Krzeszowi-
cach, ul. Grunwaldzka 4;
Urząd Gminy Limanowa, ul. 
Matki Boskiej Bolesnej 18B;
Urząd Gminy i Miasta Proszowi-
ce, ul. 3 Maja 72.
Głosy będzie można oddać 
także korespondencyjnie, pr-
zesyłając wypełnioną kartę 
do głosowania na adres Urzę-
du Marszałkowskiego lub do 
jednej z jego agend zamiejs-
cowych, z dopiskiem na koper-
cie: „BUDŻET OBYWATELSKI”.
Adres naszego urzędu:
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Małopolskiego, ul. 
Racławicka 56, 30-017 Kraków

Adresy naszych agend zamiej-
scowych:

Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 44, 
34-400 Nowy Targ
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52, 
33-300 Nowy Sącz
Oświęcim, ul. Górnickiego 1, 
32-600 Oświęcim
Tarnów, al. Solidarności 5-9, 
33-100 Tarnów
W tym wypadku trzeba jednak 
pamiętać, że o ważności głosu 
decyduje data jego wpływu 
do urzędu – a nie data stem-
pla pocztowego. Jeśli głos do-
trze przed 14 maja lub po 14 
czerwca 2021 roku, zostanie 
uznany za nieważny!

Źródło: www.bo.malopolska.pl
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Michał Kozłowski – wychowa-
nek GKPS Gorlice – wywalczył 
brązowy medal Mistrzostw Pol-
ski PlusLigi!
To już drugi brąz w karier-
ze zawodnika, tym razem w 
barwach Verva Warszawa! Ser-
decznie gratulujemy!
fot. archiwum zawodnika

Michał Kozłowski wywalczył brązowy medal Mistrzostw Polski PlusLigi

Teleo to pierwszy zespół 
gospel z Gorlic! Artyści mają 
za sobą kilka występów, ale 
ich ambicją jest ciągły rozwój. 
Jak w każdym przedsięwzięciu 
prócz dobrych chęci i zaan-
gażowania potrzebne są środki 
finansowe. Dlatego o pomoc 
do nas wszystkich zwracają się 
poprzez zbiórkę na portalu zr-
zutka.pl Cenimy każde oddolne 
inicjatywy i trzymamy kciuki za 
rozwój grupy, dlatego zachę-
camy wszystkich do wspar-
cia zbiórki - pomóżmy Teleo 
rozwinąć skrzydła!
Zrzutka -> https://zrzut-
ka.pl/teleo-gospel
Teleo to grupa założona przez 
rodzeństwo Angelikę i Pawła 
Jędrzejowskich, którzy od wie-
lu lat zbierają doświadczenie 
artystyczne, grając koncerty 
ogólnopolskie oraz tworząc 
własną muzykę. Zespół lic-
zy obecnie 33 osoby, w tym 
26-osobowy chór oraz zespół 
instrumentalny.  To twórczość 
pełna energii, nadziei, mo-
tywująca do życia i wychodzą-
ca naprzeciw obecnym potrze-
bom ludzi.
Od czasu powstania zespołu, 
grupa prowadzi cotygodniowe 
próby, przygotowując materiał 
wokalno – instrumentalny. Zaj-
mują się organizacją wydar-

zeń, dostosowanych do wy-
mogów związanych z panującą 
pandemią. Prężnie działają, 
organizując koncerty online, 
które już teraz przyciągają kil-
ka tysięcy odbiorców.
Zespół, aby mógł się nadal 
rozwijać, potrzebuje wsparcia 
zarówno finansowego, jak i 
rzeczowego. Każde wydarzenie 
to koszt od kilku do kilkunastu 
tysięcy złotych. Zapewnie-
nie nagłośnienia i oświetlenia 
dla trzydziesto – osobowej 
grupy z pełnym instrumen-
tarium, realizacja wydarze-
nia przez techników, kwestie 
związane z przygotowaniem 
prób, materiałów, transport 
licznego składu, zapewnienie 
odpowiedniego stroju artys-
tom czy pokryciem kosztów 
wyżywienia.
Pierwszy koncert Teleo, 
wspierany przez Miasto Gorli-
ce i Gorlickie Centrum Kultury, 
odbędzie się już 6 czerwca na 
gorlickim Rynku. Pragnieniem 
całego zespołu jest, aby ten  
występ zainicjował kolejne co-
roczne koncerty uwielbienia w 
Gorlicach. Jak sami piszą chcą 
promować muzykę chrześci-
jańską oraz zachęcić ludzi do 
czynnego Wielbienia Boga po-
przez śpiew, taniec i wspólną 
modlitwę.

Teleo chce rozwinąć skrzydła – pomóżmy im w tym!


