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19 sierpnia br. obchodziliśmy w 
naszym mieście smutną rocznicę - 
dokładnie 79 lat temu, społeczność 
żydowska bezpowrotnie zniknęła z 
Gorlic. W tym roku, obchody były 
wyjątkowe, bo połączone z oficjal-
nym otwarciem niedawno powstałe-
go, niezwykłego pomnika – Siduru 
Przechodniów.
Z tej okazji, na zaproszenie Bur-
mistrza Rafała Kukli, w uroczystości  
udział wzięli znamienici goście: Poseł 
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bar-
bara Batruś, Radna Województwa 
Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, 
przedstawicielka Konsulatu Gene-
ralnego Niemiec w Krakowie Konsul 
Ursula Maier, Starosta Gorlicki Maria 
Gubała, przedstawiciel Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, ds. kontaktów 
z diasporą żydowską Grzegorz Jop-
kiewicz, Przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice Robert Ryndak, Prezes Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 
Tadeusz Jakubowicz, przedstawiciel 
społeczności żydowskiej z Nowe-
go Jorku, Rabbi Israel Halberstam, 
Prezes Komitetu Opieki nad Zabyt-
kami Kultury Żydowskiej w Tarnowie 
Adam Bartosz, Przedstawiciele Są-
deckiego Sztetlu – Edyta Danielska 
i Artur Franczak, przedstawiciele 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie – 
Kazimierz Kurczab i Natalia Gancarz, 
przedstawiciel Muzeum Polin Kr-
zysztof Bielawski. Prócz gospodarza 
– Burmistrza Rafała Kukli, na uroc-
zysci byli obecni Zastępca Burmistrza 
Łukasz Bałajewicz, Sekretarz Miasta 
Daniel Janeczek, Kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech 
Zapłata i jego Zastępca Marcin Gu-
gulski oraz Radni Miasta Gorlice.
Oficjalna część uroczystości roz-
poczęła się pod pomnikiem Latarnią 
Nieobecnych. Spotkanie prowadził 
Dyrektor Gorlickiego Centrum Kul-
tury Janusz Zięba. Po przywitaniu 
gości i krótkim wprowadzaniu, odbył 
się uroczysty Apel Pamięci, który po-
prowadzili przedstawiciele Sądeckie-
go Sztetla, Edyta Danielska i Artur 
Franczak.
Po apelu, głos zabrał Burmistrz Mias-
ta Gorlice Rafał Kukla: Nasza wspól-
na obecność w tym wyjątkowym 
dniu jest dla mnie i dla gorliczan 
niezwykle ważna. Pokazujemy, że 
stoimy ponad podziałami politycz-
nymi, by bezinteresownie oddać 
cześć pomordowanym – ludziom, 
którzy zniknęli z Gorlic na zawsze. 
Pokazujemy, że pamięć jest dla 
nas tu zgromadzonych niezwykle 
ważna. Wyrazem tej wyjątkowej 
pamięci i dbałości o historię, niech 
będzie także nowy, symboliczny 
pomnik - Sidur Przechodniów, który 
dziś uroczyście odsłaniamy. To miej-
sce pamięci o naszych sąsiadach, 
znajomych, przyjaciołach, ludziach, 
którzy współtworzyli to miasto i z 
którego bezpowrotnie zniknęli. Miej-

79. rocznica likwidacji getta i oficjalne 
otrwacie Siduru Przechodniów

sce, stworzone po to, aby pamięć o 
naszej wspólnej historii i strasznych 
wydarzeniach II wojny światowej, 
nigdy nie zginęła. – mówił burmistrz.
Głos zabrali także Poseł na Sejm 
RP Barbara Bartuś oraz Rabbi Israel 
Halberstam i Prezes Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej w Krakowie Ta-
deusz Jakubowicz, którzy nie kryli 
swojej wdzięczności za wybudowa-
nie pomnika.
Na koniec, Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla wraz z jego Zastępcą 
Łukaszem Bałajewiczem i Przwod-
niczącym Rady Miasta Gorlice Ro-
bertem Ryndakiem, Poseł na Sejm 
RP Pani Barbara Bartuś oraz Pr-
zewodniczący Klubu Radnych Prawa 
i Sprawiedliwość w Radzie Miasta 
Gorlice Pan Robert Gryzik, Radna 
Województwa Małopolskiego Jad-
wiga Wójtowicz, Przedstawiciel Nie-
mieckiego Konsulatu Generalnego w 
Krakowie, Pani Konsul Ursula Maier, 
Starosta Powiatu Gorlickiego Maria 
Gubała wraz z Wiceprzewodniczą-
cym Rady Powiatu Romanem Dziu-
biną, Prezes Komitetu Opieki nad 
Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tar-
nowie Adam Bartosz z Dyrektorem 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
Kazimierzem Kurczabem, Dyrektor 
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów Zdzisław Thol  oraz przed-
stawiciele Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego, złożyli 
pod pomnikiem wieńce.
Po oficjalnej części, w Gorlickim Cen-
trum Kultury odbyła się artystyczna 
część uroczystości, na której zgro-
madzeni goście oraz gorliczanie mieli 
okazję zobaczyć spektakle Witolda 
Dąbrowskiego – „Opowieści z nocy” 
oraz „Był sobie raz...”  w wykonaniu 
Teatru NN Lublin, oraz dwuczęściowy 
koncert Magdy Brudzińskiej Klezmer 
Trio.
W połowie października 1941 roku 
utworzono na terenie Gorlic getto. 
Na niewielkiej przestrzeni, prócz 
3500 miejscowych Żydów, umiesz-
czono także ludność żydowską prze-
siedloną  z okolicznych miejscowoś-
ci. Od wiosny 1942 roku zaczęła się 
stopniowa, systematyczna likwidacja 
ludności żydowskiej w getcie, doko-
nywana przez Niemców oraz policję 
ukraińską. Ostateczna likwidacja 
getta gorlickiego miała miejsce w 
sierpniu 1942 roku. W dniach 14-19 
sierpnia Niemcy dokonali na terenie 
miasta, w tzw. Buciarni oraz w lesie 
Garbacz egzekucji ok. 900 osób. 
Wywiezieni Żydzi gorliccy zostali za-
mordowani w Bełżcu, prawdopodob-
nie 20 sierpnia 1942 roku. Naszym 
obowiązkiem jest pielęgnowanie pa-
mięci o tamtych strasznych wydarze-
niach – otwarty dziś oficjalnie Sidur 
Przechodniów, będzie symbolem i 
upamiętnieniem tych dni i przestrogą 
dla przyszłych pokoleń.



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

URZĄD MIEJSKI 
W GORLICACH

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

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz

SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek – Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO – PODATKOWEJ

Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I PROMOCJI
Wojciech Zapłata – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Krzysztof Tybor – Komendant

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

Urzędu Miejskiego w Gorlicach po 
wcześniejszym ustaleniu terminu 

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

w zakładce Wydziały.
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Na lokalnym rynku wydaw-
niczym ukazała się praw-
dziwa perełka – publikacja 
Urszuli Karasińskiej „Gorlic-
kie ulice – tak je pamiętamy. 
Stróżowska”. Książką o ul. 
Stróżowskiej rozpoczynamy 
cykl poświęcony ulicom na-
szego miasta. Wydanie pub-
likacji wsparło Miasto Gorlice.
Urszula Karasińska to pasjo-
natka historii, bibliofil, dłu-
goletni pracownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gorli-

cach, koordynatorka projektu 
„Świadkowie lokalnej histo-
rii”.
Skąd pomysł na książki o 
gorlickich ulicach? Gdy prze-
prowadzałam wywiady w ra-
mach projektu „Świadkowie 
lokalnej historii”, wielu moich 
rozmówców opowiadało z 
sentymentem o ulicach, przy 
których mieszkali w dzie-
ciństwie, a nawet często pr-
zez całe życie. To głównie ich 
wspomnienia, przekazane pr-

Ulica Stróżowska – tak ją pamiętamy

Z głębokim żalem informujemy, że 
w wieku 98 lat zmarł Franciszek 
Wszołek – gorliczanin, górnik 
węglowy i naftowy, dyrektor ko-
palni WUJEK w Katowicach, wice-
minister górnictwa i energetyki, 
wiceminister ds. eksportu, szef 
Górnictwa Naftowego i Gazowe-
go w Polsce, szef Fabryk Maszyn 
Górniczych w Polsce, budowniczy 
fabryki Glinik w Gorlicach.
Był autorem wielu publikacji o 
tematyce górniczej i sportowej. 
Założyciel i pierwszy prezes 
Górniczego Klubu Sportowego 
Zagłębie Sosnowiec, współzałoży-
ciel GKS-u Tychy. Odznaczony 

zez ich fotografie i dokumen-
ty stały się kanwą tej publi-
kacji. Korzystałam również 
z ogólnie dostępnych, jak i 
napisanych na moją prośbę 
pamiętników. – mówi Urszula 
Karasińska
Pani Urszula jako pierwszą 
na warsztat wzięła ulicę 
Stróżowską. Jak sama mówi, 
przede wszystkim ze wzglę-
dów sentymentalnych. To 
także jedna z najstarszych 
gorlickich ulic, ważna arteria 
komunikacyjna, miejsce z 
wieloma pięknymi kamieni-
cami, ulica, która najbardziej 
ucierpiała w czasie bitwy gor-
lickiej.
Autorka zdradza, że kolejną 
ulicą, która doczeka się pub-
likacji będzie ulica Jagiełły. Z 
niecierpliwością czekamy na 
efekty jej pracy. Zachęcamy 
do dzielenia się wspomnie-
niami i archiwalnymi fotogra-
fiami dotyczącymi gorlickich 
ulic. Materiały można prze-
syłać na adres: gorlickieuli-
ce@interia.pl albo przekazać 
do sekretariatu Miejskiej Bib-
lioteki Publicznej w Gorlicach 
z dopiskiem „dla Urszuli Ka-
rasińskiej”.
Publikację można nabyć w 
Pawilonie Historii Miasta Gor-
lice.

Zmarł Franciszek Wszołek
m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficer-
skim, Krzyżem Komandorskim OOP 
z Gwiazdą.
Pogrążonej w smutku rodzinie sz-
czere kondolencje składają: Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Ro-
bert Ryndak, Radni Rady Miasta 
Gorlice, pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach oraz jednostek 
organizacyjnych.
Msza Święta Pogrzebowa od-
była się w środę 25 sierpnia br. o 
godz.13:00 w Bazylice Narodzenia 
NMP w Gorlicach.

Z głębokim żalem informujemy, że 
zmarła Maria Cieśla - długoletni 
Kierownik Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filii 
w Gorlicach. Pani Maria była zaan-
gażowana w życie społeczne mias-
ta i rozwój gorlickiej oświaty.
Pogrążonej w smutku rodzinie sz-
czere kondolencje składają: Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Ro-
bert Ryndak, Radni Rady Miasta 
Gorlice, pracownicy Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach oraz jednostek 
organizacyjnych.

Zmarła Maria Cieśla
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15 sierpnia 2021 r. piękny ju-
bileusz 100-lecia urodzin ob-
chodził Pan Władysław Zabawa.
Z tej okazji, życzenia wszelkiej 
pomyślności, wielu lat życia w 
dobrym zdrowiu i radości oraz 
listy gratulacyjne od Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, Wojewody 
Małopolskiego Łukasza Kmity i 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafał 
Kukli, 16 sierpnia br. przekazał 
Jubilatowi Zastępca Burmistr-
za Miasta Gorlice Łukasz Bała-
jewicz.
Pan Władysław urodził się w 

Pan Władysław skończył 100 lat!
1921 r. w Bączalu Górnym koło 
Skołyszyna. Przez całe życie 
zawodowo związany był z fir-
mą „Forest”, w której pracował 
na stanowisku stolarza, bryga-
dzisty.
Wraz z żoną Stanisławą docze-
kali się dwójki dzieci – syna An-
drzeja oraz córki Barbary.
Ma również 6 wnuków, 5 praw-
nuków i jak sam podkreśla, 
pochodzi z długowiecznej ro-
dziny.
Serdecznie gratulujemy tak 
pięknego Jubileuszu!

W piątek, 13 sierpnia br., z inicja-
tywy Konsula Generalnego Węgier 
w Krakowie dr Tibora Gerencséra, 
Gorlice odwiedziła delegacja z Mu-
zeum Wojskowości w Budapeszcie. 
Spotkanie było okazją do rozmów 
na temat wspólnej historii oraz 
przedstawienia pomysłu – wizji 
artystycznej budowy Europejskie-
go Muzeum I Wojny Światowej w 
Gorlicach.
Pierwszym punktem wizyty na 
Ziemi Gorlickiej, było odwiedze-
nie Cmentarza Wojennego nr 123 
Łużna „Pustki”. W Gorlicach goś-
ci przywitał Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz. 
W skład delegacji weszli: dr Ti-
bor Gerencsér - Konsul Generalny 
Węgier w Krakowie, płk dr Vil-
mos Kovács  - dowódca Muzeum 
Wojskowości w Budapeszcie, mjr 

Melinda Várkonyi - oficer ds. PR 
w Muzeum Wojskowości w Bu-
dapeszcie, por. Zoltán Zeller - re-
ferent ds. Polski w Muzeum Woj-
skowości w Budapeszcie.
W trakcie spotkania w gorlickim 
Ratuszu, przedstawiona została 
wizja artystyczna Europejskie-
go Muzeum I Wojny Światowej 
w Gorlicach, która spotkała się z 
uznaniem i aprobatą zagranicz-
nych gości.
Delegacja zwiedziła także Muzeum 
Regionalnego PTTK im. Ignacego 
Łukasiewicza. Na koniec, goście 
wraz z Zastępcą Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukaszem Bałajewiczem, 
oddali hołd poległym w Bitwie 
pod Gorlicami, składając wiązanki 
kwiatów pod krzyżem centralnym 
na Cmentarzu Wojennym nr 91.

Delegacja z Muzeum Wojskowości w Budapeszcie odwiedziła Gorlice

Tradycyjnie, na zakończenie 
wakacji, na Osiedlach Mag-
dalena, Korczak i Łysogórskie 
odbyły się rodzinne pikniki 
na zakończenie tegorocznych 
wakacji. Na każdego uczestni-
ka czekało mnóstwo atrakcji i 
znakomita zabawa!

Organizatorami pikników były: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Małopolska” oraz Zarządy 
Osiedli: nr 2 „Magdalena”, nr 
3 „Kromera”, nr 8 „Korczak” i 
nr 11 „Łysogórskie”.

Osiedlowe pikniki na zakończenie wakacji
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31 sierpnia 1980 r. podpisane 
zostały porozumienia sierpnio-
we między opozycją demokra-
tyczną, a rządem komunistycz-
nym. Stały się one początkiem 
przemian 1989 roku. 29 sierp-
nia br., również gorliczanie ob-
chodzili uroczystości związane 
z tymi wydarzeniami.
Obchody rozpoczęły się Mszą 
św. w gorlickiej Bazylice, w 
intencji Ojczyzny i ludzi pracy, 
którą celebrował Proboszcz ks. 
Stanisław Ruszel.
Po nabożeństwie uczestnicy 
wraz z pocztami sztandaro-
wymi przeszli na cmentarz 
komunalny pod tablicę upa-
miętniającą księdza Jerzego 
Popiełuszkę.
W uroczystościach wzięli udział 
członkowie i sympatycy „Soli-
darności”, osoby internowane 

41. rocznica podpisania 
Porozumień Sierpniowych

82 lata temu, 1 września 1939 
roku, w ciepły, wrześniowy pora-
nek, Polaków obudził huk artyle-
ryjskich wystrzałów i spadających 
bomb. Atak III Rzeszy na Polskę 
rozpoczął najokrutniejszy okres 
w dziejach ludzkości – II wojnę 
światową. Po 20 latach wolności, 
nasi Rodacy po raz kolejny musieli 
zmierzyć się z widmem cierpienia 
i zniewolenia. – mówił podczas 
uroczystości burmistrz Rafał Kuk-
la.
Pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi 
Gorlickiej zebrali się kombatanci, 
samorządowcy, włodarze miasta 
i powiatu, przedstawiciele służb 
mundurowych, Bractwa Kur-
kowego, harcerze, reprezentanci 
Związku Strzeleckiego STRZELEC, 
uczniowie i mieszkańcy Gorlic. 
Okolicznościowe przemówienie 
wygłosił burmistrz Rafał Kukla, a 

modlitwę w intencji mieszkańców 
Gorlic, którzy zginęli w czasie woj-
ny odmówił ks. Stanisław Ruszel.
1 września 1939 roku III Rzesza 
dokonała agresji na Polskę, co 
poskutkowało wybuchem II woj-
ny światowej. Działania wojenne 
przyniosły ok. 60 milionów ofiar z 
całego świata, w tym ok. 6 milio-
nów z Polski.
Wielu gorliczan straciło życie w 
swoim rodzinnym mieście, wielu 
zostało wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych. W czasie wojny, 
na terenie miasta, zamieszkiwane-
go wówczas w dużej mierze przez 
społeczność żydowską, utworzone 
zostało getto. W późniejszych la-
tach z getta wywieziono do obozu 
zagłady i zamordowano większość 
gorliczan pochodzenia żydowskie-
go.

oraz przedstawiciele samorzą-
dów. W imieniu władz Miasta 
Gorlice wiązanki pod tablicą 
na cmentarzu złożyli Zastępca 
Burmistrza Miasta Gorlice Łu-
kasz Bałajewicz oraz Wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Gorli-
ce Beata Mikruta - Kawa.

Zawyły syreny... Mijają 82 lata od wybuchu II wojny światowej
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Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 
5 zyskały nowe, atrakcyjne urzą-
dzenia - przyprzedszkolny plac za-
baw został doposażony!
Na placu zabaw, w ramach realiza-
cji zadania „Doposażenie placu za-
baw przy Miejskim Przedszkolu nr 
5 w Gorlicach“,  pojawiły się nowe 

urządzenia: piaskownica, dwie 
huśtawki na przeciwwagę, bujak, 
karuzela i zestaw zabawowy!
Wykonane zostały także strefy 
bezpieczeństwa wraz z poprawą 
nawierzchni  i uporządkowaniem 
terenu.

Plac zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 5 doposażony!

Karolina Mikosz, z Miejskiego 
Przedszkola nr 5 w Gorlicach, 
dołączyła do grona nauczycieli 
mianowanych. Uroczystość na-
dania tego stopnia odbyła się 
na dzień przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego, w ga-
binecie Burmistrza.
Akt uzyskania stopnia nauc-
zyciela mianowanego wręczył 
Pani Karolinie burmistrz Rafał 

Kukla, składając równocześnie 
gratulacje i życząc dalszych 
sukcesów.
Stopień nauczyciela mianowa-
nego jest kolejnym etapem 
awansu zawodowego peda-
gogów. Cieszymy się, że gorlic-
cy nauczyciele systematycznie 
poszerzają swoją wiedzę i pną 
się po szczeblach kariery zawo-
dowej.

W gronie mianowanych

Rozpoczął się nowy rok szkolny, 
a z nim, szkolne mury przekroc-
zyło nowe grono pierwszokla-
sistów! Po wakacjach i długim 
okresie nauki zdalnej, wszyscy 
uczniowie i przedszkolaki wracają 
do stacjonarnych zajęć. Nauka 
będzie prowadzona na zasadach 
sprzed pandemii, z zachowaniem 
określonego reżimu sanitarnego.
1 września br., w trzech Miejskich 
Zespołach Szkół – nr 1, 3 i 5, od-
były się uroczyste pasowania na 
ucznia.
 W Miejskim Zespole Szkół nr 1, 
w obecności Burmistrza Mias-
ta Gorlice Rafała Kukli, do gro-
na uczniów dołączyło 57 dzieci. 
Wydarzenie rozpoczęła część 

artystyczna, po której nowi 
uczniowie złożyli uroczyste ślu-
bowanie, a Dyrektor Waldemar 
Pyznar przywitał pierwszokla-
sistów i tradycyjnie – wielkim 
ołówkiem – pasował na uczniów.
W Miejskim Zespole Szkół nr 3, w 
poczet pełnoprawnych uczniów, 
w obecności Burmistrza Rafała 
Kukli oraz Kierownika Wydziału 
Oświaty, Kultury i Promocji 
Wojciecha Zapłaty, wstąpiło 27 
pierwszoklasistów. Dzieci, po 
uroczystym ślubowaniu, zostały 
pasowane na uczniów przez Dy-
rektora szkoły Krzysztofa Micha-
lika.
Miejski Zespół Szkół nr 5, przywi-
tał w swoich murach 69 nowych 

uczniów. Na wydarzeniu obecni 
byli Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz oraz 
Kierownik Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Promocji Wojciech Zapła-
ta. Pierwszaki z „piątki” również 
zostały uroczyście włączone w 
grono uczniów – po oficjalnym 
przywitaniu w szkole, Dyrektor 
Barbara Kuk pasowała każdego 
pierwszoklasistę.
Władze miasta – tradycyjnie 
już, nie zapomniały o rozpoc-
zynających swoją szkolną pr-
zygodę dzieciach! Na pamiątkę 
uroczystości, a także, aby umilić 
pierwszakom początek nauki w 
w szkole, wszyscy przyjęci dziś 
w grono uczniów otrzymali upo-

minek – koszulkę z Ignacym 
Łukasiewiczem! Wierzymy, że 
będą nosili ją z dumą i godnie re-
prezentowali szkołę oraz Miasto 
Światła!
W szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto 
Gorlice nowy rok szkolny roz-
poczęło 2702 uczniów, w tym 
2074 uczniów w szkołach i 628 w 
przedszkolach. Natomiast do nie-
publicznych przedszkoli uczęsz-
cza 393 dzieci.
Wraz z nowym rokiem, zarów-
no przed nową dyrekcją, jak i 
uczniami, czekają kolejne wy-
zwania i plany, których realizacji 
życzymy!

Rozpoczęcie roku szkolnego i pasowania 
na ucznia w Miejskich Zespołach Szkół
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22 sierpnia br. ponownie bawi-
liśmy się na stadionie OSiR na 
najbardziej kolorowej imprezie 
w Polsce!
W tym roku o dobrą zabawę 
zadbało trzech DJ – ów – Dan, 
D-Wave i Samba. Pierwszy wy-
rzut rozpoczął  Zastępca Bur-
mistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz.
Nie zabrakło strefy StreetFood 
oraz atrakcji dla najmłodszych.
Koncert wieczoru zagrał młody 

raper z Gorlic, GrochuBartt.
Święto kolorów i idea obsy-
pywania się różnymi kolorami 
oryginalnie wywodzi się z wie-
rzeń indyjskich. Treść wydarze-
nia jest jednak całkowicie po-
zbawiona motywu religijnego. 
Festiwal Kolorów ma wyzwalać 
dobrą energię, być bodźcem 
do świetnej zabawy oraz za-
wierania nowych znajomości i 
szaleństwa w gronie przyjaciół.

Festiwal Kolorów 2021 za nami!



Siódma edycja Festiwalu 4 
Strony Karpat przeszła do 
historii! Gorlicki Rynek wypeł-
niły dźwięki muzyki folkowej, 
a także fantastyczna pub-
liczność.
Nie zabrakło produktów regio-
nalnych, inspirowanych naturą 
warsztatów, czy kolorowej 
wystawy prac.
Każdego roku podczas Fes-
tiwalu wyruszamy z Gorlic w 
cztery strony świata.
Tegoroczna edycja obfitowała 
w oryginalne i interesujące 
koncerty, a także wydarzenia 
towarzyszące.
 Przez weekend w centrum 
Gorlic obejrzeć można było 
wyjątkową wystawę prac 

plastycznych pt. „Uciekinier-
zy”, a także zajrzeć na stoiska 
wystawców folk-kiermaszu.
 W sobotnie popołudnie na 
gorlickiej scenie wystąpili: 
Kirszenbaum oraz PotOCK.
Warsztatami „Łany polany” 
rozpoczął się drugi dzień Fes-
tiwalu.
Pod okiem instruktorów Gor-
lickiego Centrum Kultury, 
wszyscy chętni mieli okazję 
spróbować swoich sił w deko-
rowaniu ekologicznych toreb.
 Na scenie zagościły także ze-
społy: Dorośli, Oreada oraz 
NeoKlez.
Wydarzenie zwieńczył koncert 
węgierskiej formacji Góbe Ze-
nekar.

4 Strony Karpat 2021!
Festiwal rozbrzmiał po raz siódmy!



4 Strony Karpat 2021!
Festiwal rozbrzmiał po raz siódmy!
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       XXXVI SESJA RADY MIASTA GORLICE       XXXVI SESJA RADY MIASTA GORLICE
26 sierpnia br., w sali sesyj-
nej im. W. Biechońskiego w 
Urzędzie Miejskim w Gorli-
cach, przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego, w maseczkach, 
odbyła się XXXVI Sesja Rady 
Miasta Gorlice. Po otwarciu 
sesji, potwierdzeniu kworum, 
informacji o porządku obrad, 
informacji o sporządzeniu pro-
tokołu z obrad XXXIII, XXXIV, 
XXXV Sesji Rady Miasta Gorli-
ce oraz Informacji Burmistrza 
Miasta za okres od 16 czerwca 
do 15 sierpnia 2021r. - radni 
rozpatrzyli i przyjęli 22 pro-
jekty uchwał. Trzy ostatnie 
uchwały dotyczyły współ-
pracy partnerskiej pomiędzy 
Miastem Gorlice a Kałuską 
Miejską Społecznością Tery-
torialną na Ukrainie; Miastem 
Gorlice a Miastem Bardejów 
w Słowackiej Republice; Mia-
stem Gorlice a Miastem Papa 

na Węgrzech; Miastem Gorli-
ce a Miastem Nyiregyhaza na 
Węgrzech. Kolejne przyjęte 
uchwały były w sprawie: Re-
gulaminu Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Gorlice na 
2020 r.; wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości poło-
żonych przy ul. Kościuszki w 
Gorlicach; nabycia na rzecz 
Miasta Gorlice nieruchomości 
położonej przy ul. Strażackiej 
9 w Gorlicach; uzgodnienie 
zakresu prac pielęgnacyjnych 
drzewa objętego ochroną 
przyrody (usytuowanego przy 
ul. Klimkowicza w Gorlicach); 
ustalenie przepisów porząd-
kowych przy przewozie osób i 
bagażu w środkach transpor-
tu zbiorowego w publicznym 
transporcie zbiorowym na te-
renie Miasta Gorlice i gmin są-
siadujących, które przystąpiły 
do porozumień międzygmin-

nych w sprawie wspólnej 
realizacji publicznego trans-
portu zbiorowego; przyjęcie 
projektu Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta 
Gorlice i przekazania go do 
zaopiniowania organowi re-
gulacyjnemu; uchwalenia II 
zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
Miasta Gorlice. Osiem uchwał 
dotyczyło uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego: 
„Miasto Gorlice - Plan Nr 2”w 
rejonie ul. Stefana Batorego 
w Gorlicach; „Miasto Gorlice- 
Plan Nr 2”dla obszaru położo-
nego pomiędzy ul. Kwiatową 
i ul. Sosnową w Gorlicach; 
„Miasto Gorlice- Plan Nr 2” w 
rejonie ul. Sokolskiej w Gor-
licach; „Miasto Gorlice - Plan 

Nr 4” przy ul. Stróżowskiej; 
„Miasto Gorlice - Plan Nr 4” dla 
terenu złoża „Gorlice- Zagó-
rzany”; „Miasto Gorlice - Plan 
Nr 2” ul. Kościuszki; „Miasto 
Gorlice- Plan Nr 4” przy ul. 
Bieckiej; „Miasto Gorlice - Plan 
Nr 2” w rejonie ul. Wojciecha 
Biechońskiego. Trzy ostatnie 
uchwały dotyczyły: utworze-
nia Centrum Usług Wspólnych 
Miasta Gorlice; zmiany Budże-
tu Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta i Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice na 
2021 rok; zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gorlice.

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

17 czerwca 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Arka-
diuszem Serafinem, Prezesem 
Klubu GKS Glinik w Gorlicach, 
w sprawie funkcjonowania Klu-
bu oraz organizacji jubileuszu 
100-lecia Klubu (Ł. Bałajewicz).
• VI Forum Liderów PPP w 
sprawie realizacji strategicznych 
inwestycji infrastrukturalnych 
(wideokonferencja, Ł. Bała-
jewicz).
• Posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy (R. Kukla).
• Piknik z okazji ,,Dnia Dziecka”, 
na zaproszenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej ,,Małopolska” oraz 
Zarządu Osiedla Nr 2 ,,Magdale-
na” w Gorlicach (R. Kukla).
18 czerwca 2021 roku.
• Wręczenie nagród  przedsz-
kolakom - laureatom konkursu 
plastycznego “Państwo, w któ-
rym rządzą dzieci”, zorganizowa-
nego przez Miejskie Przedszkole 
nr 5 w Gorlicach (R. Kukla).
• Uroczyste otwarcie Parku 
Edukacyjno-Etnograficznego oraz 
nowej ekspozycji stałej ,,Pogór-
zanie i sąsiedzi – stroje ludowe 
z regionów Polski i Słowacji” w 
Skansenie Wsi Pogórzańskiej w 
Szymbarku (Szymbark, Ł. Bała-
jewicz).
• Oficjalne podpisanie umowy 
dotyczącej przekazania środków 
z PFRON na inwestycje -dos-

tosowania budynków gorlickiego 
magistratu oraz Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 3 w Gorlicach do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
(Szymbark, R. Kukla).
Łączny koszt realizacji projektu 
,,Przebudowa budynku Ratusza” 
to 521 690,54 zł, z czego przy-
znana kwota dofinansowania 
wynosi 150 000,00 zł., nato-
miast łączny koszt realizacji 
projektu „Dostosowanie budyn-
ku Miejskiego Zespołu Szkół nr 
3 w Gorlicach do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – budowa 
wewnętrznej pionowej platfor-
my osobowej dla osób niepeł-
nosprawnych” to 306 455,69 zł , 
a przyznana kwota dofinansowa-
nia wynosi 107 259,49 zł.
Projekty realizowane będą ze 
środków PFRON w ramach zada-
nia „Dostosowanie obiektów uży-
teczności publicznej dla potrzeb 
mieszkańców Miasta Gorlice i 
Powiatu Gorlickiego wraz z prze-
budową ciągu komunikacyjnego” 
w ramach „Programu wyrów-
nywania różnic między regiona-
mi III” dla obszaru B.
• Spotkanie Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego 
Pana Witolda Kozłowskiego z  
działaczami samorządowymi 
i społecznymi Ziemi Gorlickiej 
(Szymbark, R. Kukla).
• Piknik z okazji ,,Dnia Dziecka“  

na zaproszenie Spółdzielni Miesz-
kaniowej ,,Małopolska” oraz 
Zarządu Osiedla Nr 8 ,,Korczak“ 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
20 czerwca 2021 roku.
• Majówka zorganizowana z 
okazji ,,Dnia Dziecka“ na za-
proszenie  Klubu Abstynenta 
,,EGIDA“ w Gorlicach (Turza, Ł. 
Bałajewicz).
21 czerwca 2021 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Walne Zgromadzenie MZK  Sp. 
z o.o. w Gorlicach (R. Kukla).
22 czerwca 2021 roku.
•Otwarcie warsztatów szkole-
niowych dotyczących zasad re-
alizacji i rozliczania grantów  w 
Programie Grantowym Małopol-
skiego Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej w Subregionie 
Sądeckim - zorganizowane dla  
przedstawicieli organizacji po-
zarządowych i spółdzielni soc-
jalnych, przez Fundację Miejsc 
i Ludzi Aktywnych z siedzibą w 
Krakowie (R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawiciela-
mi redakcji ,,Gazety Gorlickiej“ 
w sprawie oferty zamieszczenia 
materiału promującego Miasta 
Gorlice, w Małopolskim Poradni-
ku Turystycznym (R. Kukla).
• Walne posiedzenie MPGK Sp. z 
o.o. w Gorlicach (R. Kukla).
23 czerwca 2021 roku.
• Spotkanie robocze w terenie, 

dotyczące opracowania założeń 
do wyceny remontu ogrodzenia 
stadionu z udziałem Przedstawi-
cieli OSiR w Gorlicach  oraz MZUK 
(Ł. Bałajewicz).
24 czerwca 2021 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami 
Krajowego Zasobu Nieruchomoś-
ciami w sprawie utworzenia SIM 
(R. Kukla).
• Spotkanie z okazji ,,Dnia Se-
niora” na zaproszenie Gorlickie-
go Stowarzyszenia Seniorów (R. 
Kukla).
25 czerwca 2021 roku.
• Spotkanie w terenie, dotyczą-
ce dowiązania zjazdów z drogą 
przy ulicy Łokietka w Gorlicach, 
z udziałem właścicieli posesji (Ł. 
Bałajewicz).
26 czerwca 2021 roku.
• Walne zebranie Stowarzysze-
nia ,,Klubu Gorliczan‘‘ (Ł. Bała-
jewicz).
28-29 czerwca 2021 roku.
• Forum szkoleniowe Burmis-
trzów, Wójtów i Prezydentów 
Małopolski (Bukowina Tatr-
zańska, R. Kukla).
30 czerwca 2021 roku.
• Spotkanie z mieszkańcami oraz 
przedstawicielami MPGK Sp. z 
o.o. w Gorlicach i projektantem 
rozdziału sieci kanalizacji ogól-
nospławnej na Osiedlu Górnym 
w Gorlicach  (R. Kukla).
1 lipca 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Dariuszem 
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Bek, Tauron Dystrybucja S.A. w 
Krakowie, oddział terenowy w 
Gorlicach, w sprawach związa-
nych z siecią energetyczną na 
terenie Miasta Gorlice (R. Kukla). 
2 lipca 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Pawłem Fir-
lejem Dyrektorem Oddziału Za-
kładu Gazowniczego w Krakowie, 
m.in. w sprawie rozbudowy sieci 
gazowniczej w poszczególnych 
gminach Powiatu Gorlickiego 
(Bobowa, R. Kukla)
• Spotkanie z przedstawicielami  
Urzędu Gminy Gorlice i Urzędu 
Gminy Sękowa w sprawie progra-
mu ZIT (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
3 lipca 2021 roku.
• Piknik rodzinny z okazji ,,Dnia 
Dziecka” na zaproszenie Zarządu 
Osiedla nr 3 ,,Kromer‘‘ w Gorli-
cach (R. Kukla).
5 lipca 2021 roku.
• Spotkanie online poświęcone 
Rządowemu Funduszowi Polski 
Ład - Program Inwestycji Stra-
tegicznych,  z udziałem Prezes 
Banku Gospodarstwa Krajowe-
go, zorganizowane dla przed-
stawicieli Jednostek Samorządu 
Terytorialnego na zaproszenie 
Wojewody Małopolskiego (Ł. 
Bałajewicz).
• Spotkanie z dyrektorami Szkół 
Podstawowych w sprawie utwor-
zenia Centrum Usług Wspólnych 
(Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z Panem Pawłem 
Knapczykiem, Dyrektorem De-
partamentu Funduszy Europej-
skich w Urzędzie Marszałkowskim 
w Krakowie,  w sprawie realizacji 
Projektu: „Obszar „Starówka” 
- lokalne centrum naukowo-kul-
turalno-sportowo-rekreacyjne 
wraz z przebudową dróg lokal-
nych i infrastruktury technicznej 
Gorlic” (Kraków, R. Kukla).
7 lipca 2021 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami 
,,Famur” S.A. Systemy Ścianowe 
- oddział Glinik, w sprawie pr-
zeniesienia ,,Pomnika Ludziom 
Glinika Poległym za Wolność i 
Sprawiedliwość Społeczną w la-
tach 1939-1945”, w miejsce przy 
ulicy Chopina w Gorlicach  (R. 
Kukla).
• Spotkanie z wicepremierem Pa-
nem Piotrem Glińskim, w sprawie 
budowy Muzeum I Wojny Świa-
towej w Gorlicach (Warszawa, Ł. 
Bałajewicz).
8 lipca 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Wiesławem 
Karplewiczem w sprawie nabycia 
nieruchomości przy ulicy Strażac-
kiej w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
9 lipca 2021 roku.
• Spotkanie Marszałka Witolda 
Kozłowskiego i Wicemarszałka 
Łukasza Smółki z przedstawi-
cielami Jednostek Samorządu 
Terytorialnego, w sprawie Zin-
tegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych, w perspektywie 

2021-2026 oraz Programu Regi-
onalnego Fundusze Europejskie 
dla Małopolski na lata 2021-2027 
Małopolska Przyszłości (Szym-
bark, R. Kukla).
• Wizyta delegacji z Nyiregy-
hazy - Miasta partnerskiego w  
sprawie współpracy, realizacji 
wspólnych projektów, a także  
wymiany doświadczeń w zakre-
sie funkcjonowania samorządu 
w czasie pandemii (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
W spotkaniu uczestniczyli  Bur-
mistrz Nyíregyházy Ferenc Ko-
vács oraz jego Zastępcy Attila Ul-
rich i Jászai Menyhért (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz).
• Piknik Rodzinny na zaproszenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Pod 
Lodownią” w Gorlicach (R. Kuk-
la).
• Otwarcie Festiwalu Ambient (R. 
Kukla).
10 lipca 2021 roku.
• Piknik Rodzinny na zaprosze-
nie Zarządu Osiedla Nr 12 ,,Kra-
sińskiego” w Gorlicach (Ł. Bała-
jewicz).
• Akcja szczepień przeciwko CO-
VID-19 (we współpracy z gor-
lickim szpitalem) oraz ,,Gorlicki 
Festiwal Smaków Świata“ jako 
impreza towarzysząca - wydar-
zenia zorganizowane przez Urząd 
Miejski w Gorlicach, na gorlickim 
Rynku (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
11 lipca 2021 roku.
• Spotkanie z Wicewojewodą 
Małopolskim Panem Józefem 
Leśniakiem, w związku z  prze-
prowadzoną w Gorlicach - Ak-
cją szczepień przeciw COVID 19 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz, D. Ja-
neczek).
12 lipca 2021 roku.
• Spotkanie Wójtów i Burmistr-
zów gmin uczestniczących w pro-
jekcie pn. ,,Edukacja w szkołach 
prowadzących kształcenie ogólne 
na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej‘‘ 
(R. Kukla).
• Zgromadzenie Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
13 lipca 2021 roku.
• Podpisanie umowy na dofinan-
sowanie inwestycji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg - remont 
ul. Sportowej w Gorlicach, pod-
czas spotkania z Wicewojewodą 
Małopolskim Panem Józefem Leś-
niakiem (Nowy Sącz, R. Kukla).
Całość projektu oszacowana 
została na 2 546 850,97 zł. Po-
zyskana przez Miasto Gorlice 
dotacja z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg to 1 384 055 zł.
• Spotkanie w terenie, dotyczące 
realizacji inwestycji - rozbudowa 
oraz renowacja budynku uży-
teczności publicznej - budynek 
Sokoła, z udziałem wykonawcy  
(Ł. Bałajewicz).
15 lipca 2021 roku.
• Uroczysty Apel z okazji Święta 
Policji, na zaproszenie Komendy 
Powiatowej Policji w Gorlicach 

(R. Kukla).
16 lipca 2021 roku.
• Premiera filmu pt. ,,Wieleżyński 
alchemik ze Lwowa” na gorlickim 
Rynku (R. Kukla).
17 lipca 2021 roku.
• Uroczyste otwarcie 39. Łem-
kowskiej Watry w Zdyni (Ł. Bała-
jewicz).
19 lipca 2021 roku.
• Uroczysta Gala, podczas któ-
rej Burmistrz Miasta Gorlice Pan 
Rafał Kukla otrzymał honorowy 
tytuł ,,Osobowość Roku 2020” 
powiatu gorlickiego - nagrodę 
przyznaną w kategorii „Polity-
ka, samorządność i społeczność 
lokalna” w plebiscycie ,,Gazety 
Krakowskiej”(Kraków, R. Kukla).
22 lipca 2021 roku.
• Międzynarodowe Forum Gos-
podarcze – udział w panelu 
,,Rola samorządu we wspieraniu 
lokalnej przedsiębiorczości“ (Pie-
kary Śląskie, R. Kukla).
26 lipca 2021 roku.
• Wideokonferencja w sprawie 
rozbudowy Drogi Krajowej Nr 73 
i przekwalifikowania jej na drogę 
ekspresową S 73, na zaprosze-
nie prezydenta Tarnowa Romana 
Ciepieli (R. Kukla).
• Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
29 lipca 2021 roku.
• Spotkanie Samorządowców 
z Premierem Mateuszem Mo-
rawieckim w sprawie programu  
,,Polski Ład“ oraz Krajowego 
Planu Odbudowy na  zaprosze-
nie Posła Arkadiusza Mularczyka 
(Nowy Sącz, R. Kukla).
• Uroczysta Gala jubileuszu X - 
lecia Organizacji Sądecki Sztetl 
(Nowy Sącz, R. Kukla).
30 lipca 2021 roku.
• Spotkanie z dyrektorem OSiR w 
Gorlicach, w sprawie inwestycji - 
remontu budynku krytej pływalni 
(R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielami 
delegacji Miast partnerskich - 
Nyiregyhazay i Kałusza oraz kon-
sulem Generalnym Węgier,  przy-
byłych na święto Miasta  - ,,Dni 
Gorlic” w ramach współpracy (R. 
Kukla, D. Janeczek).
2 sierpnia 2021 roku.
• Podpisanie Aktu Notarialnego 
umowy zawiązującej spółkę SIM 
Małopolska Sp. z o.o. (Brzesko, 
R. Kukla).
3 sierpnia 2021 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami 
MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach, 
w sprawie rozdziału kanalizacji 
ogólnospławnej na deszczową i 
sanitarną przy ulicy Blich w Gorli-
cach (Ł. Bałajewicz).
4 sierpnia 2021 roku.
• Wizyta dotycząca budowy Mar-
ki Lokalnej, w ramach Projektu 
,,Małopolski Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej-Subregion 
Sądecki”, z udziałem Pani Olgi 
Gałek, przedstawiciela Fundac-
ji Miejsc i Ludzi Aktywnych (R. 

Kukla).
5 sierpnia 2021 roku.
• Spotkanie z uczestnikami ,,Se-
minarium Edukacyjnego dla 
Przewodników Izraelskich po 
Polsce” na gorlickim Rynku (R. 
Kukla). 
7 sierpnia 2021 roku.
• Spotkanie okolicznościowe z 
mieszkanką - podopieczną Domu 
Pomocy Społecznej przy uli-
cy Sienkiewicza w Gorlicach, z 
okazji jubileuszu 100 urodzin (R. 
Kukla).
• Piknik Rodzinny w ramach Ty-
godnia Pozytywnych Inicjatyw, 
zorganizowany przez Stowar-
zyszenie Ponad Ograniczeniami 
(R. Kukla).
• ,,Biesiada dla seniorów”- spot-
kanie plenerowe połączone z 
promocją  szczepień przeciwko 
Covid-19 (R. Kukla).
8 sierpnia 2021 roku.
• Zawody strzeleckie o Wakacyj-
ny Puchar Burmistrza (R. Kukla).
• Plenerowa zabawa dla dzieci na 
zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 9 
,,Górne“ w Gorlicach (R. Kukla).
10 sierpnia 2021 roku.
• Spotkanie z wicepremierem 
Jarosławem Gowinem w sprawie 
programu SIM (Warszawa, Ł. 
Bałajewicz).
• Spotkanie z Panem Jarosławem 
Królewskim w sprawie wsparcia 
Klubu Piłkarskiego GKS Glinik 
Gorlice (Warszawa, Ł. Bała-
jewicz).
11 sierpnia 2021 roku.
• Zgromadzenie wspólników SIM 
,,Małopolska” Sp. z o.o. (Brzesko. 
Ł. Bałajewicz).
13 sierpnia 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Pawłem 
Szarowiczem – Prezesem GKS 
Glinik Gorlice, w sprawie funkc-
jonowania Klubu oraz organizacji 
jubileuszu 100-lecia Klubu  (Ł. 
Bałajewicz).
• Wizyta Konsula Generalnego 
Węgier w Krakowie dr Tibora Ge-
rencséra oraz delegacji z Muze-
um Wojskowości w Budapeszcie, 
w sprawie  budowy Europejskie-
go Muzeum I Wojny Światowej w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
Podczas wizyty, odbyła się pre-
zentacja wizji artystycznej pla-
nowanej inwestycji, a także 
złożono okolicznościowe wiązan-
ki kwiatów, na Cmentarzu Wo-
jennym Nr 91 w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
14 sierpnia 2021 roku.
• Wręczenie nagród na zakończe-
nie Krajowej Wystawy Psów 
Myśliwskich, zorganizowanej na  
stadionie w Gorlicach (Ł. Bała-
jewicz).
15 sierpnia 2021 roku.
• Zawody strzeleckie o Puchar 
Burmistrza z okazji Święta Woj-
ska Polskiego (Ł. Bałajewicz).
• Wręczenie nagród na zakończe-
nie Krajowej Wystawy Psów Ra-
sowych (Ł. Bałajewicz).
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Joanna Bu-
bak złożyła 
i n t e r p e -
lację w 
sprawie pr-
zebudowy 
dróg na 
O s i e d l u 
Górnym

1 W odpowiedzi na wniosek z 
dnia 25.08.2021 roku w sprawie 
wykonania rozdziału kanalizacji 
na osiedlu Górnym oraz prze-
budowy dróg na terenie osied-
la informuje, że obecnie trwają 
prace projektowe. Zakończenie 
prac projektowych zgodnie z 
umową powinno nastąpić w 
terminie do 30 listopada bieżą-
cego roku. Zadanie będzie re-
alizowane wspólnie z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej w Gorlicach. Z pr-
zekazanego przez MPGK planu 
rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych kanaliza-
cyjnych na terenie miasta wy-
nika, że realizacja tego zadania 
planowana jest dwuetapowo 
w latach 2023 2024. Zmiana 
terminu realizacji tego zadania 
na chwilę obecną jest niemoż-
liwa. MPGK w 2022 roku musi 
zabezpieczyć środki finansowe 
na przebudowę i rozdział sieci 
wodno-kanalizacyjnej w trakcie 
przebudowy ulic: Blich, Nadbr-
zeżna, Garbarska, a także na 
modernizację sieci wymagają-
cych pilnej interwencji. Re-
mont ulicy Dębowej bocznej 
(do mostka) został przeprowa-
dzony w lipcu br. I na chwilę 
obecną stan nawierzchni jest 
zadawalający i nie stwarza 
niebezpieczeństwa dla użyt-
kowników. Nie wykluczam, że 
w przyszłym roku w ramach 
środków na bieżące utrzymanie 
dróg zostanie tam wykonana 
nawierzchnia z destruktu

Lucyna Ja-
mro inter-
pelowała w 
k w e s t i i 
oznakowa-
nia skr-
zyżowania 
ulic Biec-
kiej i Skr-

zyńskich
W odpowiedzi na interpelację 
z dnia 24.06.2021 roku infor-
muję, że skierowałem wniosek 
o oznakowanie skrzyżowania 
ulic Bieckiej i Skrzyńskich dro-
gowskazem w kształcie strzały 
wskazującego kierunek na 
Tarnów do Generalnej Dyrekc-

ji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Krakowie. O dalszym toku 
sprawy poinformuje Panią po 
uzyskaniu odpowiedzi z GDD-
KiA Kraków.

R y s z a r d 
L u d w i n 
złożył in-
terpelację 
sprawie re-
m o n t ó w 
nawierzch-
ni.
W odpowie-

dzi na interpelację z dnia 
26.06.2021 roku w sprawie 
przeprowadzenia remontów 
nawierzchni na osiedlu ,,Ma-
rysieńka“ przy ul. Kościuszki 
uprzejmie informuję, że nowa 
nakładka z masy bitumicznej 
na drodze osiedlowej od drogi 
krajowej 28 do wysokości blo-
ku nr 26 zostanie wykonana 
do końca 2021 roku w ramach 
zadania ,,Modernizacja dróg 
miejskich“. Remont podjazdów 
do garaży graniczących z zakła-
dem szklarskim Pana Gamonia 
zrealizowany będzie po zamia-
nie działek 2966/1 i 2966/3 
oraz 1398/21 i 1399/2.

Halina Mar-
szałek in-
t e r p e -
lowała w 
sprawie re-
alizacji za-
dań.
W odpowie-
dzi na wnio-

sek z dnia 26.08.2021 roku 
w sprawie realizacji zadań in-
formuję: 1. Chodnik przy ul. 
W. Pola jest zadaniem priory-
tetowym. W I kwartale 2021 
roku Miasto złożyło wniosek o 
dofinansowanie do Funduszu 
Przeciwdziałania COVID 19. 
Niestety, nie przyznano środ-
ków z Funduszu na jego rea-
lizację. Obecnie złożono wnio-
sek o dofinansowanie budowy 
chodnika w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg. 
Wnioski są rozpatrywane, a 
rozstrzygnięcie spodziewane 
jest wiosną 2022 roku. W przy-
padku uzyskania dofinansowa-
nia zadanie będzie realizowane 
w 2022 roku. Dodatkowo infor-
muję, że w ramach pieniędzy 
przeznaczonych na realizację 
Budżetu Obywatelskiego zo-
staną wykonane w 2021 r. 
prace przygotowawcze, któ-
re nie są zliczane do kosztów 
kwalifikowanych w ramach 
złożonego wniosku. 2. ul. Gra-

niczna - wnioskowany do prze-
budowy odcinek drogi ma dłu-
gość około 1250 m. Na chwilę 
obecną tylko około 30% grun-
tów niezbędnych do poszer-
zenia drogi stanowi własność 
Miasta. Przy podziałach działek 
sukcesywnie przejmowane są 
grunty niezbędne pod przebu-
dowę drogi. Przejmowanie ws-
zystkich gruntów wzdłuż całej 
drogi zgodnie z Planem Pr-
zestrzennym Zagospodarowa-
nia Miasta Gorlice wymaga 
zabezpieczenia środków finan-
sowych zarówno na podziały 
jak i wykup gruntów. Z uwagi 
na trwającą pandemię i ogra-
niczenie wpływów do budże-
tu Miasta wniosek nie może 
być załatwiony pozytywnie. W 
ramach oszczędności budże-
towych roku 2021 lub 2022 
rozważane jest przeprowa-
dzenie prac remontowych 
polegających na wykonaniu 
nakładki asfaltowej na istnieją-
cej nawierzchni. 3. ul. Leśna 
wnioskowana przebudowa 
nawierzchni będzie wprowa-
dzona do realizacji na przyszły 
rok. W bieżącym roku środki 
finansowe na zadnia remon-
towe zostały rozdysponowa-
ne, a wprowadzenie ewen-
tualnych dodatkowych zadań 
będzie możliwe w przypadku 
wystąpienia oszczędności po 
przeprowadzeniu postępowań 
przetargowych.
4. ul. Sikorskiego boczna - Pro-
jektant w imieniu Burmistrza 
złożył dokumentację projek-
tową budowy kanalizacji desz-
czowej do Starostwa Powia-
towego. Organ administracji 
architektonicznej nakazał wy-
konanie rozpoznania warun-
ków geologiczno- inżynierskich 
i przydatności terenu dla potr-
zeb budowy odcinka kanaliza-
cji deszczowej przebiegającej 
przez obszar osuwiska w cią-
gu drogi gminnej 270394K w 
rejonie ul. Sikorskiego i wy-
konanie. dokumentacji geolo-
giczno- inżynierskiej dla tych 
potrzeb. Została wydana De-
cyzja zatwierdzająca projekt 
robót geologicznych, która po 
uprawomocnieniu została prze-
kazana do Wydziału Architek-
tury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego. Z przekazanych 
przez organ administracji bu-
dowlanej informacji wynika, że 
w miesiącu wrześniu zostanie 
wydane zaświadczenie o braku 
sprzeciwu do wykonania robót 

budowlanych niewymagają-
cych pozwolenia na budowę. 
5. Światłowody na ul. Gra-
nicznej - obecnie prowadzone 
są działania zmierzające do 
przełożenia linii teletechnicz-
nych w tym rejonie miasta na 
słupy elektroenergetyczne. 
W tym celu Miasto Gorlice 
udostępniło firmie „Orange“ 
Polska S.A. słupy oświetlenia 
ulicznego. W skierowanym do 
operatora telekomunikacyjne-
go wystąpieniu, zawierającym 
propozycję szerszego korzysta-
nia z infrastruktury miejskiej 
przy zakładaniu światłowodu 
poinformowano także, że nie 
jest dopuszczalne prowadze-
nie linii telekomunikacyjnych 
pod wyeksploatowanych, od-
chylonych od pionu słupach 
telekomunikacyjnych, bez 
zachowania. obowiązujących 
wymogów, a także wezwano 
,,Orange“ Polska S.A. do doko-
nania przeglądu posiadanej na 
terenie Gorlic sieci i wyelimi-
nowania nieprawidłowości.

Maria Pie-
c u c h 
złożyła in-
terpelację 
w kwestii 
p ł a t n e g o 
parkowa-
nia
W odpowie-

dzi na wniosek złożony w trak-
cie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 26.08.2021 roku 
w sprawie utworzenia na ulicy 
Karwacjanów płatnego par-
kowania uprzejmie wyjaśniam, 
że w tej sprawie wystąpiłem o 
opinię do Zarządu Osiedla Nr 3. 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zarządu uruchomione zostaną 
dalsze procedury wymagane 
obowiązującymi przepisami.

Adam Pie-
chowicz in-
terpelował 
w kwestii 
moderniza-
cji ul. 
Ariańskiej
W od-
powiedzi na 

wniosek z dnia 26.08.2021 
roku w sprawie modernizacji 
nawierzchni ulicy Ariańskiej in-
formuję, że w ostatnich latach 
w dzielnicy Zawodzie prowa-
dzone są kosztowne inwestyc-
je związane z przebudową ulic: 
Łokietka, Kochanowskiego 
oraz budową i modernizacją 
ulicy Batorego, dlatego wydat-

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



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

13sierpień 2021

28-29 sierpnia br., pod hasłem 
Bezpieczeństwo – Zabawa – 
Nauka, w stażnicy WOPR na 
Klimkówce w sobotę oraz na 
Rynku Gorlic w niedzielę, od-
były się rodzinne pikniki służb 
mundurowych. Dziękujemy 
wszystkim, którzy mimo nie 
najlepszej pogody odwiedzili 
wczoraj gorlicki Rynek pod-
czas pikniku rodzinnego, or-

kowanie dodatkowych środków 
w tym rejonie uważam za kr-
zywdzące dla innych rejonów 
Miasta. Mam świadomość, że 
nawierzchnia ulicy na skutek 
długotrwałego użytkowania 
nie jest w idealnym stanie, jed-
nak inne, pilniejsze potrzeby 
nie pozwalają na wykonanie 
modernizacji nawierzchni w 
przyszłym roku. Przebudowa 
nawierzchni będzie wykonana 
w latach następnych, praw-
dopodobnie wraz z przebu-
dową skrzyżowania ulicy Sien-
kiewicza-Ariańskiej i Szpitalnej.
Adam Piechowicz inter-
pelował też w sprawie za-
stosowania aplikacji do po-
boru opłat za śmieci
W odpowiedzi na Pana interpe-
lację zgłoszoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 24 czerw-
ca br., w sprawie zastosowania 
aplikacji do poboru opłat za 
śmieci Urząd Miejski w Gorli-

cach informuje, że wyraża za-
interesowanie przedmiotową 
aplikacją, która wyszukuje 
nieprawidłowości w „deklarac-
jach śmieciowych“ składanych 
przez mieszkańców.
W związku z powyższym zwró-
cimy się z prośbą do Miasta 
Świdnik o przybliżenie za-
sad działania oraz możliwość 
udostępnienia opracowanego 
systemu informatycznego ce-
lem ewentualnego wdrożenia.

Jan Woj-
n a r s k i 
złożył in-
terpelację 
w kwestii 
p r z e g l ą -
dów i prac 
na drogach 
gminnych.

W odpowiedzi na wniosek z 
dnia 24.06.2021 roku infor-
muję, że po przeglądzie wio-
sennym służby komunalne 

otrzymały zlecenie na prze-
prowadzenie prac utrzyma-
niowych na drogach gminnych, 
w tym na udrożnienie rowów 
przy ul. Sokolskiej w niezbęd-
nym zakresie. Prace utrzyma-
niowe są wykonywane suk-
cesywnie w miarę możliwości 
kadrowych Miejskiego Zakła-
du Rowy przy ul. Sokolskiej 
zostały udrożnione w dniu 
28.06.2021 roku.
Interpelował też w kwe-
stii odbioru odpadów ko-
munalnych.
W odpowiedzi na wniosek z 
dnia 25 sierpnia 2021 r. w 
sprawie gospodarki odpadami 
Urząd Miejski w Gorlicach in-
formuje, że odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z zabudową 
jednorodzinną odbywa się 
w ten sposób, że pojemniki 
lub worki w dniu wywozu 
wystawiane są przy drodze 

dojazdowej do budynku. Wy-
konawca sprawdza czy są se-
lektywnie zebrane jeżeli nie są, 
ma obowiązek zawiadomienia 
o tym fakcie Urzędu Miej-
skiego. Organizowanie przez 
mieszkańców innych miejsc 
składowania odpadów jest 
nieprawidłowe i niedozwolone, 
gdyż uniemożliwia identyfi-
kację odpadów, a przede ws-
zystkim stwarza możliwość ich 
podrzucania przez nieupraw-
nionych. W kwestii altany 
śmietnikowej informuję, że nie 
znajduję uzasadnienia wydat-
kowania środków publicznych 
na ten cel, gdyż jest możliwość 
dojazdu do poszczególnych 
nieruchomości, a taki system 
obowiązuje na terenie całego 
miasta. Aby uporządkować te-
mat, Urząd Miejski przeprowa-
dzi edukację mieszkańców na 
temat gospodarowania odpa-
dami komunalnymi.

ganizowanego przez Komendę 
Powiatową Policji w Gorlicach.
Czekały konkursy i zabawy 
dla dzieci, regionalne smaki 
przygotowane przez Koło Gos-
podyń w Zagórzanach, sta-
nowiska służb mundurowych. 
W Pawilonie Historii Miasta 
można było spisać się w Na-
rodowym Spisie Powszechnym 
oraz potwierdzić profil zaufany.

Piknik rodzinny służb mundurowych za nami
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W weekend 21-22 sierpnia br. 
byliśmy świadkami kolejnego, 
wyjątkowego wydarzenia! W ra-
mach projektu „Bronisław Świey-
kowski. Burmistrz dni grozy.”, w 
trzech punktach naszego mias-
ta zobaczyliśmy zachwycające 
uliczne spektakle poświęcone tej 
niezwykłej postaci!
W podróż do przedwojennych 
Gorlic, a także czasów, kiedy bo-
haterski komisaryczny Burmistrz 
mierzył się z tragedią, jaką przy-
niosła Bitwa pod Gorlicami, zabra-
li nas artyści z teatru Terminus a 
quo. Prócz wspaniałej aktorskiej 
gry, mogliśmy zobaczyć efekty pi-
rotechniczne!

Działanie w ramach realizacji pro-
jektu „Bronisław Świeykowski. 
Burmistrz dni grozy.”,  dofinan-
sowanego ze środków Muzeum 
Historii Polski w ramach konkursu 
„Patriotyzm Jutra”.

To był wyjątkowy spektakl o ks. Świeykowskim

Niezwykły koncert ku pamięci Piotra Nowaka
W sobotni wieczór, 21 sierpnia 
br., na gorlickim Rynku odbył 
się wyjątkowy koncert pamięci 
Piotra Nowaka – zmarłego  w 
ubiegłym roku muzyka, basis-
ty legendarnych grup Blackout 
i Breakout oraz wokalisty ze-
społu Piotr Nowak Band.
Licznie zgromadzona pub-
liczność oklaskiwała występu-
jących na scenie artystów, 
a zarazem przyjaciół Piotra 

Nowaka. Podczas koncertu 
wystąpili: członkowie zespołu 
Piotr Nowak Band, Filipina 
Nowak – Kotyza (córka śp. 
Piotra), Krzysztof Kozłowski z 
zespołem Billy Goats, Andrzej 
Stasiuk, Arek Zawiliński oraz 
Tomasz Kiersnowski. Koncert 
poprowadził Andrzej Klee.
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury
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Kiermasz ginących zawodów, 
koncerty i warsztaty – minio-
ny weekend był pełen atrakcji, 
dzięki festiwalowi „Do korzeni!”.
11-12 września br. na gorlickim 
Rynku można było spotkać m.in. 
garncarza, łyżkarza, pszczelarza 
i zielarkę oraz poznać tajniki ich 
pracy i zobaczyć jej efekty. Pr-
zez dwa dni w Pawilonie Historii 
Miasta odbywały się warsztaty 
- bibułkarskie oraz z motania 
lalek.
Wydarzeniom towarzyszyły kon-
certy – w sobotę mieszkańcy 
dwóch gorlickich osiedli – Ma-
riampol i Korczak -  pod swoimi 

oknami, na mobilnej scenie zo-
baczyli i usłyszeli Kapelę Siwego.
Na Rynku wystąpił Regionalny 
Zespół Taneczny Pogórzanie 
oraz krakowski zespół Legend of 
Kazimierz.
Niedzielne występy rozpoczęli 
Pogórzanie, a następnie na sce-
nie zaprezentowały się zespoły 
Teroczka oraz Serencza.
Wydarzenie realizowane w ra-
mach programu Narodowego 
Centrum Kultury „Kultura – In-
terwencje“ finansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu.

W weekend, 14-15 sierpnia br. 
na Stadionie Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gorlicach, odbyły 
się Ogólnopolskie Wystawy 
Psów, organizowane w naszym 
mieście przez Związek Kyno-
logiczny w Polsce, Oddział w 
Nowym Sączu.
W sobotę, w ramach Krajowej 
Wystawy Psów Myśliwskich 
mieliśmy okazję zobaczyć rasy, 
które od wieków towarzyszyły 
ludziom w polowaniach.
W niedzielę,  wszyscy miłośnicy 
psów podziwiali najpiękniesze, 
duże i małe czworonogi - od-
była się Krajowa Wystawa Psów 
Rasowych.
Wydarzenia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród gor-
liczan i przyjezdnych. Obie 
Wystawy odbyły sie pod hono-
rowym patronatem Burmistrza 

Maista Gorlice Rafała Kukli. W 
imieniu Burmistrza, w wydarze-
niu udział wziął jego Zastępca, 
Łukasz Bałajewicz.
Fotorelacja z wydarzeń znajduje 
się na Facebooku Związku Ky-
nologicznego w Polsce Oddział 
w Nowym Sączu oraz na Face-
booku Gorlice.pl.
Zdjęcia: Związek Kynologiczny w Polsce

Za nami wystawy psów 
rasowych i myśliwskich
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W weekend 7–8 sierpnia br., 
na stadionie w Gorlicach odbył 
się Ogólnopolski Turniej Piłkar-
ski rocznika 2011 TLC CUP. Or-
ganizatorem imprezy była Aka-
demia Piłkarska Aserekteam.
Wydarzenie dostarczyło ws-
zystkim niezapomnianych 
emocji. Spośród drużyn naj-
lepsza okazała się Akademia 
Mistrzów Cracovia, drugie 
miejsce zajęła Akademia San-
decja, a trzecie MKS DAP Dębi-
ca.
W turnieju udział wzięły rów-
nież drużyny Limanovii, Du-
najca Nowy Sącz, Kolejarza 
Stróże, Glinika Gorlice i gos-
podarze - Aserekteam. Nie 
zabrakło również miejsca na 

indywidualne wyróżnienia. 
Najlepszym zawodnikiem zo-
stał Miłosz Kowalczyk z Cra-
covii. Tytuł najlepszego bram-
karza zdobył Mikołaj Borowiec, 
natomiast królem strzelców 
okrzyknięto Grzegorza Gronia 
z Limanovii.
Miasto Gorlice ponownie włąc-
zyło się w pomoc w orga-
nizacje turnieju dla najmłod-
szych, fundując upominki dla 
indywidualnie wyróżniających 
się zawodników oraz poprzez 
użyczenie leżaków dających 
komfort wszystkim kibicują-
cym młodym adeptom, pod-
czas dwóch dni rywalizacji na 
gorlickim stadionie.
Źródło: Akademi Piłkarskiej Aserekteam

Ogólnopolski Turniej Piłkarski TLC CUPOgólnopolski Turniej Piłkarski TLC CUP

Zmarł Henryk Cup

Miasto Gorlice wspiera wiele 
organizacji krzewiących sport i 
kulturę fizyczną. Jedną z nich 
jest Międzyszkolny Klub Spor-
towy Radość Gorlice, prowa-
dzący zajęcia sportowe dla 
dzieci i młodzieży w zakresie 
nauki i doskonalenia gry w te-
nisa stołowego.
W poniedziałek, 6 września br., 
w gorlickim Ratuszu, Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz 
Przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice Robert Ryndak gościli 
przedstawicieli MKS Radość 
– Prezesa Marka Mroza oraz 
V-ce Prezesa Konstantego 
Mrozka.
W trakcie spotkania, na ręce 

Burmistrza i Przewodniczą-
cego Rady, goście przekazali 
podziękowania za dotychcza-
sową współpracę i otrzymane 
wsparcie.
Klub Sportowy MKS Radość 
Gorlice prowadzi działalność 
w oparciu o 2 sekcje tenisa 
stołowego - dziewcząt i chłop-
ców. Zajmuje się szkoleniem 
dzieci i młodzieży w katego-
riach: żacy, młodzicy, kadeci, 
juniorzy, młodzieżowcy, se-
niorzy.
Sekcja uczestniczy w turnie-
jach indywidualnych i roz-
grywkach drużynowych na 
szczeblu: miasta, powiatu, 
województwa i kraju.

Podziękowali za współpracę 
i promocję tenisa stołowego


