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

19 sierpnia 2022 r. – dokładnie w 80. rocznicę likwidacji gorlickiego getta, odbyły się uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia. 
Mieszkańcy i zaproszeni goście zgromadzili się pod pomnikiem u zbiegu ul. Krzywej i Strażackiej, gdzie tradycyjnie przeprowadzony został 
Apel Pamięci, który poprowadzili przedstawiciele Sądeckiego Sztetla.
Po apelu, głos w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli zabrał jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.
W dolinie Ropy, przez stulecia historia pisana była wieloma językami, wieloma kulturami, wieloma religiami, a także wieloma tragediami. 
Była domem dla Pogórzan, Łemków i Żydów, którzy jako sąsiedzi dzielili ze sobą ten kawałek karpackiej ziemi – mówił Zastępca Burmis-
trza Łukasz Bałajewicz.
Aby zrozumieć skalę tragedii, wyobraźmy sobie, że zamordowanych zostaje połowa mieszkańców Gorlic. Znikają nasi sąsiedzi, znajomi, 
osoby, które codziennie mijaliśmy na ulicy. Pustoszeją ulice, sklepy, codzienne miejsca spotkań – dodał Łukasz Bałajewicz.
W trakcie uroczystości, okolicznościowy list w imieniu Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś odczytał Radny Rady Miasta Robert Gryzik. 
W uroczystości, na zaproszenie Burmistrza Rafała Kukli, udział wzięli, m.in. II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, przed-
stawicielka Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie Konsul Ursula Maier, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, 
Wicestarosta Powiatu Gorlickiego Stanisław Kaszyk, Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski, Przewodniczący Rady Powiatu Witold Kochan, 
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego, Anna Czocher z Oddziałowego Biura 
Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, przedstawiciele Sądeckiego Sztetlu - Łukasz Połomski, Edyta Danielska 
i Artur Franczak, Gorlickiej Rady Seniorów, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej oraz ks. Stanisław Kogut Proboszcz Parafii św. 
Andrzeja Boboli, który odmówił modlitwę w intencji pomordowanych.
Tuż po apelu i złożeniu wieńców, na Placu Dworzysko, zobaczyliśmy przejmującą uliczną etiudę teatralną pt. „Puste ulice” w wykonaniu 
Grupy Teatralnej Otwarte Drzwi pod kierunkiem Tomasza Tajaka z Gorlickiego Centrum Kultury.
Aktorzy wymownym, milczącym marszem ruszyli z ulicy Piekarskiej, w stronę Maślanego Rynku. Tam właśnie zostały odczytane wspomnie-
nia gorliczan i przywołane obrazy dni, kiedy likwidowane było gorlickie getto. Historie, które można było usłyszeć, zaczerpnięte zostały z 
książki „Gorlickie ulice – tak je pamiętamy Stróżowska” Urszuli Karasińskiej. Teatralny obraz pozbawiony zbędnych efektów, był upamięt-
nieniem 80. rocznicy likwidacji gorlickiego getta i oddaniem hołdu znanym i bezimiennym ofiarom tamtych dni.
Uroczystość prowadził Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury Janusz Zięba. 

80. rocznica likwidacji gorlickiego getta



URZĄD MIEJSKI 
W GORLICACH

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

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz

SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek – Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
Katarzyna Madej – Kierownik

WYDZIAŁ PODATKÓW I BUDŻETU
Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I PROMOCJI
Wojciech Zapłata – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Krzysztof Tybor – Komendant

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

Urzędu Miejskiego w Gorlicach po 
wcześniejszym ustaleniu terminu 

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

w zakładce Wydziały.
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Stowarzyszenie Rodzin Katolickich – Koło przy Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach 
od  lat pomaga rodzinom potrzebującym wsparcia w organizacji atrakcyjnego, bez-
płatnego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci. W tym roku w wyjeździe do Władysła-
wowa nad Bałtykiem uczestniczyło 45 uczniów z Gorlic, Stróżówki i zaprzyjaźnionej 
Doliny na Ukrainie. Kolonia odbywała się w duchu „Rekolekcji z Bogiem”. Każdy 
dzień ubogacała Msza Święta i wspólna  modlitwa.
Słoneczna pogoda sprzyjała relaksowi. Koloniści nie mieli czasu na nudę. Organi-
zatorzy zapewnili wiele atrakcji. Każdy dzień na kolonii był doskonałą okazją do 
poznawania ciekawych zakątków i bogatej historii naszej Ojczyzny.
Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Swarzewa, Wejherowa, Pucka, na Hel i  We-
sterplatte. To właśnie na Westerplatte w serca uczestników w sposób szczególny 
zapadły słowa „Nigdy więcej wojny” oraz przesłanie Jana Pawła II umieszczone na 
pamiątkowym obelisku upamiętniającym spotkanie z młodzieżą w 1987 r. „Każdy 
z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś 
wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można 
się uchylić, nie można zdezerterować. Jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie.  Obronić - dla siebie i 
dla innych“. W słowach  tych Ojciec Święty nawiązał do bohaterstwa obrońców tego skrawka Polski i nakreślił młodemu pokoleniu Polaków zadania na 
kolejne dziesięciolecia w zakresie troski o kraj, rodzinę, wiarę i kulturę narodową.  
W czasie wypoczynku nie zabrakło oczywiście zabaw na plaży, kąpieli w morzu, rejsu statkiem, rywalizacji sportowej, warsztatów edukacyjnych, cieka-
wych projekcji filmowych, udziału w koncertach oraz tańców i śpiewu przy dźwiękach gitary.
W drodze powrotnej wszyscy uczestniczyli w Mszy Świętej dziękczynnej w Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu.
Zasady dobrego zachowania, wzajemna współpraca, pomoc i szacunek dla drugiego człowieka, to wartości umacniane podczas kolonijnych zajęć. 
Uczestnicy poznali wiele aktywnych form spędzania wolnego czasu alternatywnych dla nudy i marazmu. Kolonia przyczyniła się do promowania turystyki, 
krajoznawstwa i sportu jako form uczenia się nowych rzeczy, poznawania kultury, tradycji i przyrody, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Współ-
odpowiedzialność uczestników za przebieg i program kolonii, była doskonałą formą nauki samorządności i w znaczny sposób wpłynęła na integrację 
między uczniami z różnych środowisk.
Zorganizowanie wypoczynku we Władysławowie możliwe było dzięki otrzymaniu dotacji z Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NO-
WEFIO, wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Gorlicach, dofinansowaniu przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Gorlicach oraz bezinteresow-
nej pomocy wielu ludzi wielkiego serca. Cała kadra kolonii sprawowała opiekę nad kolonistami w ramach wolontariatu. Serdeczna atmosfera panująca 
na kolonii  to efekt wielkiego zaangażowania i serca okazywanego dzieciom przez wszystkich opiekunów.  
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kolonii. Przeżyte wakacje z Bogiem ubogaciły wszystkich uczestni-
ków. Dzieci miały okazję wyrównania szans edukacyjnych i nabrały sił do nauki w zbliżającym się nowym roku szkolnym.
Źródło: Materiał przesłany przez SRK Koło przy Parafii NNMP w Gorlicach

Edukacyjno-rekreacyjna kolonia letnia we Władysławowie

NOWE BOISKO JUŻ GOTOWE!
Sportowcy i amatorzy aktywności fizycznej mogą już korzystać z 
nowoczesnego, dobrze wyposażonego i otwartego obiektu sporto-
wego! Zakończyły się prace związane z budową boiska na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
W wyniku przebudowy istniejącego obiektu, powstało boisko o wy-
miarach 95x64 m, podzielone odpowiednimi oznaczeniami pozio-
mymi na dwa mniejsze, o polach 41x64 m.
Nowe boisko zyskało ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych, piłko-
chwyty i oświetlenie. Są też ławki i kabiny dla zawodników.
Prace objęły demontaż istniejącego ogrodzenia i oświetlenia oraz 
rozbiórkę fragmentu chodnika przy istniejącym boisku. Nawierzch-
nia została wymieniona na nową – z trawy syntetycznej na nowej 
podbudowie.
Ze względu na teren zalewowy, wykonane zostało także podniesie-
nie terenu o ok. 50 cm.
W ramach prac utwardzony został też teren przed boiskiem i bu-
dynkiem zaplecza, a istniejąca ścieżka pieszo-rowerowa została 
przebudowana.
Rezerwacje przyjmowane są pod nr tel. 605 232 730.
Przebudowa obiektu została dofinansowana z Rządowego Progra-
mu Fundusz Inwestycji Lokalnych – gminy górskie 2021. Dzięki 
przyznanym środkom przeprowadzone zostaną trzy duże działania 
na terenie miejskich obiektów sportowych.
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Rozpoczynamy nowy rok szkolny! 1 września br. uczniowie gorlickiej „czwórki” 
powrócili w szkolne mury i cieszą się już nowoczesnym, wyremontowanym 
boiskiem. Tuż po akademii z okazji rozpoczęcia roku, odbyło się uroczyste 
otwarcie obiektu. Zgromadzonych licznie gości, nauczycieli oraz uczniów przy-
witał Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 Aleksander Kumorkiewicz.
Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego uświetniła akademia oraz występy arty-
styczne młodzieży.
W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta Gorlice przekazał nominacje na stano-
wiska dyrektorów. W nowym roku szkolnym, stanowisko Dyrektora Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 6 objął Krzysztof Mrozek. W pozostałych szkołach – MZS nr 
1, 3 oraz 4, na stanowiskach pozostali dotychczasowi dyrektorzy – Waldemar 
Pyznar, Krzysztof Michalik oraz Aleksander Kumorkiewicz.
W wydarzeniu udział wzięli Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Radna Woje-
wództwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Zastępca Burmistrza Łukasz Bałajewicz, Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Beata Mikruta-Kawa, Radne Rady Miasta Gorlice – Bogumiła Burkot i 
Maria Ludwin, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech Zapła-
ta oraz jego Zastępca Lidia Foltyn, dyrektorzy gorlickich Miejskich Zespołów 
Szkół. Na zakończenie uroczystości, po przecięciu wstęgi na boisku sporto-
wym, którego dokonali uczniowie szkoły, goście oddali symboliczny, pierwszy 
strzał na bramkę.
Nowy obiekt przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 jest nowoczesny, bezpieczny 
dla najmłodszych i funkcjonalny.  W ramach zadania przebudowane zostało 
istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej, w efekcie powstały nowe – do 
piłki nożnej i ręcznej o wymiarach 26 x 50 metrów oraz do koszykówki o wy-
miarach 16,1 x 29,7 metrów. Nowe obiekty mają nawierzchnię: syntetyczną 
– poliuretanową. Jest ona wygodna w użytkowaniu, a przy tym elastyczna i 
trwała w eksploatacji. Ponadto przepuszcza wodę, dzięki czemu możliwe jest 
maksymalne wykorzystanie obiektu w ciągu całego roku.
Remont możliwy był dzięki pozyskanemu przez Miasto Gorlice dofinansowaniu 
w wysokości 124 660 zł, z projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-
-sportowa – MIRS”. Całość prac wyniosła 577 029,90 zł.
Wkrótce – dzięki wnioskowi złożonemu przez Miasto Gorlice – wyremontowa-
ne zostanie także boisko Miejskiego Zespołu Szkół nr 5. Projekt zyskał dofi-
nansowanie Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

W nowy rok szkolny z nowym boiskiem!

sierpień 2022

Nowa wystawa w Izbie Pamięci GRH
W tym roku Izba Pamięci Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 
1915” powiększyła się o nową salę dedykowaną pierwszej wojnie 
światowej i bitwie pod Gorlicami! Musicie ją zobaczyć!
Trafić możecie do niej bezpośrednio z ulicy Mickiewicza, kierując się 
pod numer 14. Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym telefo-
nicznym umówieniu się pod numerem 501-765-353.
W zbiorach Izby Pamięci znajdują się zarówno przedmioty z czasów 
dwudziestowiecznych wojen światowych, m.in. odznaczenia, broń 
biała, pocztówki dokumenty, pieniądze, przedmioty codziennego 
użytku, żołnierskie wyposażenie, a nawet mundury, zarówno z cza-
sów I wojny, jak i z lat 1939-1945.
Jest to rezultat dziesięcioletniej pracy poszukiwawczej i zbierania 
oraz skupowania eksponatów na terenie całego kraju. Znaczna 
część przedmiotów pochodzi ze zbiorów pasjonata historii i mili-
tariów Sławomira Habla, który oprowadza i opisuje niezwykłą ko-
lekcję.

NOWE BOISKO JUŻ GOTOWE!

GORLICKIE 
GWARKI

1 - 2 PAŹDZIERNIKA 
2022

Czy nie słyszysz dzwonka z naszej wieży i kilofa, który wzywa nas?
WARSZTATY/KONKURS DLA DZIECI 

Z MIEJSKICH ZESPOŁÓW SZKÓŁ W GORLICACH

Niech żyje nam górniczy stan
WYSTAWA FOTOGRAFII

(GORLICKI RYNEK)

Dolej piwa, Stara Strzecho, strzelmy się kuflami.  
Choć nad Ropą i w Gorlicach myśmy górnikami
KARCZMA/BABSKI COMBER (PAŁAC DŁUGOSZÓW | WSTĘP ZA ZAPROSZENIEM)

Hej, do szybu niech z nas każdy bieży!
PARADA I KONCERT ORKIESTR DĘTYCH
(GORLICKI RYNEK)

1.10 - 31.10
2.10
12:30

1.10
18:00

Niech żyje nam górniczy stan!

www.gck.gorlice.pl
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Mijają 83 lata od wybuchu II wojny światowej
Dziś wojna jest najbliżej naszych granic od przeszło 80 lat. Widząc to, co dzieje za naszą wschodnią granicą, przypominamy sobie czym jest 
wojna – bezmiarem cierpienia, krzywdy, złem i okrucieństwem – mówił podczas uroczystości burmistrz Rafał Kukla.
W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej, pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Gorlickiej zebrali się kombatanci, samorządowcy, włodarze 
miasta i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, Bractwa Kurkowego, harcerze, reprezentanci Związku Sybiraków, Związku Strzelec-
kiego STRZELEC, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Dziennego Domu Seniora, Gorlickiej Rady 
Seniorów, Miejskiego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, uczniowie i mieszkańcy Gorlic.
Modlitwę w intencji poległych w czasie wojny gorliczan odmówili Proboszcz Parafii pw. Narodzenia NMP w Gorlicach ks. Stanisław Ruszel oraz 
Proboszcz Parafii pw. Andrzeja Boboli w Gorlicach ks. Stanisław Kogut.
Po uroczystościach pod pomnikiem, w imieniu wszystkich gorliczan, Burmistrz Rafał Kukla oraz jego Zastępca Łukasz Bałajewicz, zapalili 
znicze także na cmentarzu żołnierzy polskich i radzieckich z okresu II wojny światowej.
1 września 1939 roku III Rzesza dokonała agresji na Polskę, co poskutkowało wybuchem II wojny światowej. Działania wojenne przyniosły 
ok. 60 milionów ofiar z całego świata, w tym ok. 6 milionów z Polski.
Wielu gorliczan straciło życie w swoim rodzinnym mieście, wielu zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych. W czasie wojny, na 
terenie miasta, zamieszkiwanego wówczas w dużej mierze przez społeczność żydowską, utworzone zostało getto. W późniejszych latach z 
getta wywieziono do obozu zagłady i zamordowano większość gorliczan pochodzenia żydowskiego.

31 sierpnia 1980 r. podpisane zostały porozumienia sierpniowe między opozycją demokratyczną, a rządem komunistycznym. Stały się one 
początkiem przemian 1989 roku. 28 sierpnia br., również gorliczanie obchodzili 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 sztandarowymi przeszli pod pomnik Jana Pawła II pod gorlicką Bazyliką, gdzie złożono wiązanki.
W uroczystościach wzięli udział członkowie i sympatycy „Solidarności“, osoby internowane oraz przedstawiciele samorządów.
Miasto Gorlice reprezentowali Burmistrz Miasta Rafał Kukla oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gorlice Beata Mikruta - Kawa.

42. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych



Ciepła woda miejska trafi do setek mieszkań!
160 mieszkań z dostępem do miejskiej ciepłej wody użytkowej. To efekt pierwszego etapu zadania, na realizację którego Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej pozyskało ponad 3,2 mln dofinansowania! Powyższe działania prowadzone przez Miasto Gorlice i MPGK, prócz 
poprawy komfortu mieszkańców, mają również aspekt proekologiczny, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2.
Zakończona została budowa sieci ciepłej wody użytkowej oraz wymienników ciepła w budynkach wielorodzinnych przy ul. Konopnickiej 4, 4a, 
6a, których administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska” oraz przy ul. Konopnickiej 6, którego administratorem jest GTBS Sp. 
z o. o. w Gorlicach. Koszt prac w tym etapie wyniósł 636 988,00 zł, a wartość całkowita dofinansowania to 517 875,00 zł.
Drugi etap prac rozpocznie się w przyszłym roku. W latach 2023-2024 planowanie jest wykonanie przyłączy oraz wymienników ciepłej wody 
użytkowej do budynków wielorodzinnych przy ul. Konopnickiej 13 (którego administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Małopolska“) i 
Konopnickiej 19, 23, 25 (których administratorem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”) oraz budowa sieci ciepłowniczej i ciepłej 
wody użytkowej przy ul. Szpitalnej 25, 27, 29. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje w tym etapie to 2 832 869,00 zł.
W ramach dwóch etapów prac wykonane zostanie w sumie 0,8 km sieci ciepłowniczej, 14 węzłów cieplnych o łącznej mocy 1,5649 MWt, co 
przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o 14,05 Mg/rok. Szacowane koszty dwóch etapów inwestycji to 4 050 305,15 zł brutto, w tym koszty 
kwalifikowane projektu - 3 277 931,00 zł.
Zadanie „Dystrybucja ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej dla potrzeb podgrzania wody w wytypowanych budynkach mieszkalnych wieloro-
dzinnych na terenie Miasta Gorlice”, realizowane jest w ramach programu priorytetowego 5.2 „Międzydziedzinowe Ciepłownictwo powiatowe”.

Blok przy ul. Kościuszki w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
11 sierpnia br., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się konferencja prasowa na temat Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa. W spotkaniu, w imieniu burmistrza Rafał Kukli, udział wziął Sekretarz Miasta Daniel Janeczek, który z rąk I Wicewojewody 
Małopolskiego Ryszarda Pagacza, Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusza Urbana oraz Prezesa Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej w Małopolsce Michała Lysego, odebrał symboliczny czek na pokrycie 10% kosztów inwestycji mieszkaniowej, która niebawem ruszy w 
Gorlicach! Spółki SIM zawiązywane są przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, a ich podstawowym celem 
jest zaangażowanie w budownictwo społeczne. Samorządy tworzące spółki mogą liczyć m.in. na bezzwrotne wsparcie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa – w maksymalnej kwocie 3 mln złotych na spółkę i 1/10 wartości prowadzonej przez spółkę inwestycji. Miasto Gorlice 
przystąpiło do spółki w ubiegłym roku.
Podczas spotkania zaprezentowano wizualizacje koncepcji architektonicznych dla 16 inwestycji mieszkaniowych w Małopolsce, w tym w Gorli-
cach. Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2023 roku. W naszym mieście, przy ul. Kościuszki wybudowany zostanie budynek wielorodzinny z 
15 lokalami mieszkalnymi o zróżnicowanym metrażu (25-59 m2).

W poniedziałek, 19 września br. ruszył nabór wniosków
 o zawarcie umowy najmu mieszkań w budynku przy ul. T. Kościuszki 13 w Gorlicach.

Już w przyszłym roku w Gorlicach rozpocznie się budowa 15 nowych mieszkań na wynajem. Inwestycja będzie realizowana przez Spółkę SIM 
Małopolska. Niezmiernie cieszy mnie, że do projektu budowy mieszkań w ramach programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przystąpiło 
także Miasto Gorlice. Szczególnie, że nadal borykamy się z brakiem mieszkań dla rodzin o średnich dochodach, których nie stać na zakup lub 
wynajem mieszkania na rynku komercyjnym. Z pewnością ta inicjatywa przyczyni się do poprawy warunków lokalowych w naszym mieście. – 
mówi burmistrz Gorlic Rafał Kukla
Nabór potrwa do 21 października 2022 r. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach w wersji papierowej, 
w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: imię, nazwisko, adres wnioskodawcy oraz opis „Wniosek o zawarcie umowy najmu SIM”. 
Ważna jest kolejność zgłoszeń! W przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów, o kolejności wpisu na listę najemców decyduje kolejność 
wpływu wniosku.
Po zakończonym naborze wniosków utworzona zostanie tzw. lista najemców. Wkrótce po jej sporządzeniu, mieszkańcy zostaną zaproszeni 
przez SIM Małopolska do zawarcia umów rezerwacyjnych oraz wniesienia wpłaty partycypacyjnej szacowanej na ok. 950 zł/m2.
Wnioski można pobrać ze strony www.gorlice.pl.



FESTIWAL KOLORÓW!
21 sierpnia, w niedzielę, gorliczanie ponownie bawili się na sta-
dionie OSiR – tym razem na Festiwalu Kolorów – najbardziej ko-
lorowej imprezie w Polsce! Dorośli, młodzież, dzieci! Punktualnie 
o godzinie 16:00 wystartowali. Godzinę później pierwszy wyrzut 
– wielkie obsypywanie. Kolejne cztery – co godzinę aż do 21! Było 
głośno, radośnie i kolorowo. Dla kolorowych i nie grali: Antony 
Esca, Młody Luke, Młody Graba oraz DJ Emas! Nie zabrakło strefy 
StreetFood i atrakcji dla najmłodszych! Nie ma wątpliwości, że 
Festiwal Kolorów wyzwala dobrą energię, jest bodźcem do świet-
nej zabawy oraz zawierania nowych znajomości i szaleństwa w 
gronie przyjaciół. 



Ósma edycja Festiwalu 4 Strony Karpat przeszła do historii. 27-28 sierpnia 2022 r., w ostatni wakacyjny weekend sprzyjała dobra muzyka, 
piękna pogoda no i oczywiście wspaniała publiczność!
Wydarzenie rozpoczął wernisaż wystawy zdjęć Krzysztofa Gębarowskiego pt. „Spotkaliśmy się…”. Prace autora – reportaże z niezwykłych 
podróży po Karpatach – zawisły na ścianach Pawilonu Historii Miasta.
Artysta zaprosił publiczność do rozmów o fotografii oraz na poczęstunek - przepyszną karpatkę.
Jako pierwszy na scenie zagrał zespół Que Passa. Grupa zaprezentowała niezwykłą mieszankę muzyczną zakorzenioną w tradycji flamen-
co, world music, jazz, latin. Fantastyczne wykonanie nadało granym utworom niezwykły charakter i licznie zgromadzonym uczestnikom, 
dało ogromną przyjemnością słuchania.
Z drugim koncertem wystąpił zespół Gooroleska. Grupa pięciu świetnych muzyków zaprezentowała mieszankę pop-rock-folku z elementa-
mi elektroniki. Zespół oprócz swoich kawałków zagrał także znane covery, podczas których publiczność miała okazję śpiewać z zespołem.
W trakcie weekendu, od wczesnych godzin popołudniowych funkcjonował Folk-Kiermasz z naturalnymi, regionalnymi, tradycyjnymi pro-
duktami i wyrobami.
W niedzielę jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół LemJazz, który powstał z inicjatywy Mirosława Bogonia.
Grupa poprzez swoje intrygujące aranżacje wprowadziła publiczność w fascynujący świat dźwięków, tworzonych przez wspaniałych mu-
zyków i zarazem przyjaciół. Drugim koncertem, a zarazem zwieńczeniem wydarzenia był występ zespołu Bandonegro. Grupa składająca 
się z czterech wspaniałych, młodych artystów wprowadziła słuchaczy w niezwykły świat tanga argentyńskiego, tanga nuevo, a także 
kompozycji z elementami jazzu i muzyki klasycznej. Artyści udowodnili, że posiadają świetne pomysły muzyczne np. wykonując tango 
cover Maryli Rodowicz pt. „Małgośka”.
Podczas festiwalu miały miejsce także warsztaty plastyczne zatytułowane „Wykonaj festiwalową kartkę pocztową”, podczas których 
uczestnicy odciskali, malowali i tworzyli pocztówki.
Można było również obejrzeć plenerową wystawę fotograficzną: „Z czułością – w zaciszu pracowni twórców instrumentów” autorstwa 
Doroty i Piotra Piszczatowskich.Te niezwykle udane dwa dni, były symbolicznym pożegnaniem wakacji.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym corocznym święcie muzyki folkowej i zapraszamy na kolejną edycję już za rok.
Festiwal  4 Strony Karpat wyróżniony jest znakiem marki lokalnej Karpating.

FESTIWAL 4 STRONY KARPAT ZA NAMI!
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            XLIX SESJA RADY MIASTA GORLICE            XLIX SESJA RADY MIASTA GORLICE
25 sierpnia 2022 r., w sali sesyjnej im.W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się XLIX Sesja 
Rady Miasta. Po otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o porządku obrad XLVIII sesji Rady Miasta 
oraz Informacji z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 czerwcu do 15 sierpnia 2022 r. - radni rozpatrzyli 
i przyjęli 19 projektów uchwał - „w sprawie” - kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie 
umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Gorlicach, wybudowanym w ramach inwestycji realizowa-
nej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 
r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa ( związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali 
mieszkalnych w instytucji mieszkaniowej realizowanej na terenie Miasta Gorlice przez Spółkę SIM Małopolska spółka z o.o., konieczne jest 
uchwalenie kryteriów i zasad przeprowadzenia tego naboru); zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców Osiedla Nr 8 „Korczak” w Gorlicach, 
w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla. (W związku z wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Zarządu Osiedla zarządza się 
zwołanie Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla.); Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice; wystąpienia o opinię do propo-
zycji pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi publicznej gminnej oraz zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg publicznych powiatowych 
(Proponowany odcinek drogi gminnej ul. Bieckiej w Gorlicach zlokalizowany jest pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych 422/24 
i 422/26, które to działki pozostają w zarządzie Starostwa Powiatowego w Gorlicach, stąd pozbawienie odcinka drogi kategorii drogi pu-
blicznej gminnej oraz zaliczenia tego odcinka drogi do kategorii dróg publicznych jest jak najbardziej zasadnicze) ; zmiany uchwały Nr 290/
XXII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź 
zarządzającym jest Miasto Gorlice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów(W 
związku z utworzeniem nowych przystanków komunikacyjnych przy ul. Łokietka- 4 szt. oraz przy ul. Tuwima- 2 szt., dla których właścicielem 
bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice, konieczne jest ich ujęcie w wykazie przystanku) ; przystąpienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice- Plan Nr 3” dla obszarów położonych w rejonie ul. Słonecznej - pod garaże, gen. Leopolda 
Okulickiego- pod garaże, Zygmunta Krasińskiego- przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; uchwalenie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice- Plan 2” dla obszaru położonego przy ul. Jana Kochanowskiego w Gorlicach; 
nabycie na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Władysława Łokietka (na cel publiczny- urządze-
nie drogi gminnej); nabycie na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Krakowskiej (nieruchomość 
na cel publiczny - urządzenie drogi gminnej); wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy; uzgodnienie przeprowadzenia prac 
pielęgnacyjnych pomników przyrody (lipy przy ul. Niepodległości 2 w Gorlicach, dębu przy ul. Okulickiego na terenie ROD „Pod Dębem” - Li-
powa); wyrażenie zgody na zaciągnięcie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie pożyczki na wywóz i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi - rekultywacja terenów zdegradowanych” z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, powodowanego odpadami 
magazynowanymi, składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tj. na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przy ul. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 2 - etap II”.( zgoda na zaciągnięcie w 2022 r. pożyczki na wywóz i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
składowanych na terenie Rafinerii Nafty „Glimar”, do kwoty 4.052.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Spłata 
w latach 2022 - 2037. Po spłacie 75% - możliwość umorzenia pożyczki w kwocie 250.000 zł) ; udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódz-
twa Małopolskiego (pomoc w kwocie 17.500 zł na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ciągu 
dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 977 ul. Legionów, w obrębie skrzyżowania z ul. Ogrodową 
, do osiedla wielorodzinnych budynków przy ul. Krasińskiego); zmiany Uchwały o pomoc finansową dla Miasta Nowego Sącza (64.800 zł do-
tacji z przeznaczeniem na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu); zmiany Budżetu Miasta 
Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 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 2022 roku do 15 sierpnia 2022 roku16 czerwca 2022 roku do 15 sierpnia 2022 roku

23 czerwca 2022 roku.
• Miejska uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022, wręczenie nagród laureatom konkursów przedmiotowych, w MZS Nr 1 w Gorlicach (R. Kukla,  

Ł. Bałajewicz).
• Uroczystość zakończenia Szkoły Podstawowej przez uczniów klas ósmych - w MZS Nr 4 w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Uroczystość zakończenia Szkoły Podstawowej przez uczniów klas ósmych - w MZS Nr 3 w Gorlicach (R. Kukla).
24 czerwca 2022 roku.
• Spotkanie z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie współpracy z Miastem Gorlice (Ł. Bałajewicz).
• Piknik rodzinny, zorganizowany przez Radę Rodziców MZS Nr 1 w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Zarząd Osiedla Nr 2 ,,Magdalena” i Zarząd Osiedla Nr 3 ,,Kromer” w Gorlicach, oraz SM ,,Małopolska” 

w Gorlicach (R. Kukla).
25 czerwca 2022 roku.
• Uroczyste otwarcie XXVII Międzynarodowych Mistrzostw Gorlic w szachach - zorganizowanych przez Gorlicki Klub Szachowy ,,Kornuty”, w Miejskim Zespole Szkół 

Nr 5 w Gorlicach (R. Kukla).
• Przywitanie uczestników i wręczenie nagrody Burmistrza Miasta Gorlice, podczas 13. Ogólnopolskiego Zlotu Pojazdów Moto Legendy PL - zorganizowanego na 

Gorlickim Rynku (R. Kukla).
• Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Stowarzyszenia ,,Klub Gorliczan” (Ł. Bałajewicz).
• Wręczenie nagród, na zakończenie Turnieju Piłki Nożnej młodzików - zorganizowanego z okazji Roku Łukasiewicza (Ł. Bałajewicz).
27 czerwca 2022 roku.
• Spotkanie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Witoldem Kozłowskim, podczas którego odbyło się uroczyste podpisanie i przekazanie umowy na 

opracowanie i przygotowanie Strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027, z udziałem przedstawicieli Gmin GOF (Kraków, R.Kukla, Ł. 
Bałajewicz). Łączna kwota dofinansowania dla Stowarzyszenia Gorlicki Obszar Funkcjonalny (GOF) (Miasto Gorlice, Gmina Gorlice, Gmina Sękowa) wynosi blisko 
164 tys. złotych.

• Inauguracja Światowego Forum Miejskiego - World Urban Forum 11, pod hasłem ,,Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”, zorganizowanego przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych (Katowice, R. Kukla, Ł. Bałajewicz).

28 czerwca 2022 roku.
• Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich i Rady Unii Metropolii Polskich - wydarzenie towarzyszące Światowemu Forum Miejskiemu WUF 11 (Katowice, R. 

Kukla).
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29 czerwca 2022 roku.
• Zgromadzenie Wspólników MZK Sp. z o.o. w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia ,,Klub Gorliczan” (Ł. Bałajewicz).
29-30 czerwca 2022 roku.
• Prowadzenie Sesji konferencyjnej, podczas XXXVI. Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji - na zaproszenie Małopolskiego Oddziału Polskiego 

Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie (Wisła, R. Kukla).
1 lipca 2022 roku.
• Spotkanie w terenie, z mieszkańcami ulicy Blich w Gorlicach, w sprawie przebudowy drogi (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z Panem Januszem Szalińskim Konsulem Honorowym RP w Rumunii (Konsulat RP w Braszowie), w sprawie współpracy kulturalnej i gospodarczej między 

Gorlicami a miastami z regionu Transylwanii w Rumunii (R. Kukla).
• Wizyta Radia Kraków na gorlickim Rynku - nagranie pierwszego odcinka sezonu „Wakacyjne skarby Małopolski”, promującego Miasto Gorlice (R. Kukla).
2 lipca 2022 roku.
• Uroczystość pasowania na zdobywców Korony Gór Polski, podczas LII. Międzywyprawowego posiedzenia Loży Zdobywców Korony Gór Polski z całego kraju - zorga-

nizowana w Miejskim Budynku ,,Sokół”, w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji jubileuszu 25. lecia powstania Podokręgu Piłki Nożnej w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
5 lipca 2022 roku.
• Spotkanie w terenie - z mieszkańcami, w sprawie remontu drogi przy ulicy Granicznej w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie w sprawie budowania roli Marek Lokalnych oraz programów transgranicznych na lata 2021-2027, zorganizowane przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki 

Polska (Zagórz, Ł. Bałajewicz).
8 lipca 2022 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Sesja Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Spotkanie robocze z Dyrektorem OSIR w Gorlicach, w sprawie modernizacji bazy sportowej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
9 lipca 2022 roku.
• Spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Pokolenia, na zaproszenie Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Pokolenia w Gorlicach (R. Kukla).
12 lipca 2022 roku.
• Wizyta w Zakładzie Produkcyjnym Rockfin Sp. z o.o. w Gorlicach, w sprawie rozbudowy Gorlickiego Oddziału i utworzenia nowych miejsc pracy (R. Kukla).
• Spotkanie robocze z Panem Romanem Batko autorem projektu, w sprawie Strategii Rozwoju na terenie Gorlickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (R. 

Kukla).
13 lipca 2022 roku.
• Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Gorlicach - w sprawie m.in. problemów komunikacyjnych w Mieście Gorlice, z udziałem Pana Łukasza Kmity Wojewody Mało-

polskiego, Pana Łukasza Smółki Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, Przedstawicieli GDDKiA i ZDW w Krakowie, oraz Przedstawicieli lokalnych Samorządów 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).

• Spotkanie z przedstawicielem Elpigaz Sp. z o.o. w Gorlicach, w sprawie budowy łącznika drogowego - ulicy Korczaka boczna z ulicą Hallera w Gorlicach (R. Kukla).
14 lipca 2022 roku.
• Briefing prasowy, na zaproszenie Pani Barbary Bartuś Poseł na Sejm RP, w sprawie rozstrzygnięcia naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – wsparcie dla gmin 

popegeerowskich – III edycja na terenie powiatu gorlickiego (R. Kukla).
• Miasto Gorlice otrzymało 2 miliony złotych z Programu Inwestycji Strategicznych na „Modernizację bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice” - prace budowlane w 

Szkole Podstawowej Nr 1, oraz Miejskim Zespole Szkół nr 6 - Szkole Podstawowej Nr 6 i Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Gorlicach.
15 lipca 2022 roku.
• Spotkanie z przedstawicielem Firmy Gór Stal Sp. z o. o w Gorlicach, w sprawie działalności na terenie miasta Gorlice (R. Kukla).
• Oficjalne otwarcie 24. edycji Festiwalu AMBIENT, zorganizowanego przez GCK w Państwowej Szkole Muzycznej w Gorlicach (R. Kukla).
17 lipca 2022 roku.
• Uroczysty Apel oraz spotkanie okolicznościowe, z okazji Powiatowego Święta Policji, na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach (Wysowa, R. Kukla).
19 lipca 2022 roku.
• Wizyta Ambasador Republiki Słowenii Bożeny Forstnarić Boroje w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz). Na Cmentarzu Wojennym Nr 91 odbyła się uroczystość upamięt-

niająca poległych w latach 1914-1918 żołnierzy Słoweńskich, z udziałem przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej - złożono kwiaty i zapalono symboliczne znicze. 
Podczas spotkania okolicznościowego, wręczono Pani Bożenie Forstnarić Boroje, podziękowania za współpracę z okazji zakończenia misji dyplomatycznej w Polsce.

21 lipca 2022 roku.
• Konsultacje społeczne w sprawie opracowania Strategii terytorialnej na terenie Gorlickiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (program ZIT), z udziałem 

przedstawicieli Gminy Gorlice i Gminy Sękowa (Ł. Bałajewicz).
22 lipca 2022 roku.
• Spotkanie robocze w Urzędzie Gminy Gorlice, w sprawie ochrony zwierząt dzikich - w ramach programu ZIT (Ł. Bałajewicz).
23 lipca 2022 roku.
• Uroczyste otwarcie 40. Łemkowskiej Watry - Święta Kultury Łemkowskiej, na zaproszenie Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków (Zdynia, Ł. Bałajewicz).
• Oficjalne spotkanie z przedstawicielami delegacji Miasta Partnerskiego Kałusz - Wiceburmistrzem Kałusza Nadyą Gush, Naczelnikiem Wydziału Kultury, Narodowości 

i Religii Liubov Dzhughan oraz Allą Tereshchenko dyrektor KZ „PK” Minerał”, w sprawie współpracy (Ł. Bałajewicz).
24 lipca 2022 roku.
• Wydarzenie charytatywne ,,Podaj rękę Ukrainie”, zorganizowane w Parku Miejskim, w Gorlicach (Ł. Bałajewicz). Artyści z Ukrainy zagrali koncert, przygotowano 

atrakcje dla dzieci, odbyła się również zbiórka środków na rzecz Miasta partnerskiego Kałusz.
25 lipca 2022 roku.
• Spotkanie w sprawie prac projektowych Strefy Aktywności Gospodarczej przy ulicy Zakole w Gorlicach, z udziałem wykonawcy (Ł. Bałajewicz).
31 lipca 2022 roku.
• Wręczenie nagród laureatom konkursu wokalnego, podczas 1. edycji Festiwalu im. Piotra Nowaka, zorganizowanego na gorlickim Rynku (R. Kukla).
2 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie w sprawie realizacji projektu ,,Gorlickie gwarki” z udziałem emerytowanych pracowników FM ,,Glinik” w Gorlicach (R. Kukla).
4 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Panem Józefem Gawronem, w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany tzw. uchwały an-

tysmogowej dla województwa małopolskiego, z udziałem przedstawicieli Gmin członków Związku Gmin Ziemi Gorlickiej - zorganizowane w Urzędzie Miejskim w 
Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).

7 sierpnia 2022 roku.
• Uroczyste otwarcie Małopolskiego Festiwalu Smaku, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy z Miastem Gorlice - 

na gorlickim Rynku (R. Kukla).
11 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie robocze, w sprawie uzgodnień projektowych dotyczących budowy budynku mieszkalnego przy ulicy J. Korczaka w Gorlicach, z udziałem projektanta  

(R. Kukla).
• Konferencja prasowa połączona z wręczeniem symbolicznych czeków, na realizację inwestycji w ramach programu SIM - Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (Kraków, 

D. Janeczek.)
• Miasto Gorlice otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - 10% planowanej wysokości inwestycji, na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy 

Kościuszki w Gorlicach.W imieniu Burmistrza Miasta Gorlice w wydarzeniu wziął udział Sekretarz Miasta Gorlice.
14-15 sierpnia 2022 roku.
• Oficjalna wizyta w mieście partnerskim Papa - spotkanie z przedstawicielami Władz Miasta oraz środowiskiem sportowców, w związku z organizowanym półmarato-

nem i udziałem w zawodach gorlickiej grupy biegowej (Węgry, R. Kukla).
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Joanna Bubak złożyła interpelację w kwestii kapliczki Jana Nepomucena
W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 25 sierpnia 2022 roku w sprawie przejęcia na własność Miasta i 
przeniesienia kapliczki Jana Nepomucena wybudowanej przez Mac Garveya w 1901 r., znajdującej się na działce Za-
kładu Narzędziowego „M+R” Sp. z o.o. – uprzejmie informuję, że kapliczka stanowi nieruchomość trwale związaną z 
gruntem i jej przeniesienie wymaga spełnienia procedur prawno-budowlanych oraz uzyskania stosownych pozwoleń 
administracyjnych. De facto, wiąże się to z wyburzeniem i budową od nowa kapliczki, co skutkuje poniesieniem bar-
dzo dużych nakładów finansowych. Miasto proponowało właścicielowi nieruchomości wydzielenie dojścia do kapliczki 
i zamianę gruntów, jednak w opinii przedstawiciela Zakładu Narzędziowego „M+R” Sp. z o.o. jest to niewykonalne. 

Lucyna Jamro interpelowała w sprawie potoku Muchówka
W odpowiedzi na Pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 25.08.2022r. w sprawie potoku Mu-
chówka informuję, że pismem z dnia 8 września br. Urząd Miejski w Gorlicach wystąpił do zarządcy cieku o podjęcie 
działań zmierzających do przeprowadzenia przeglądu oraz bieżących prac porządkowych na odcinku od ul. Bieckiej 
do ujścia do rzeki Ropy. 

Halina Marszałek złożyła wniosek w sprawie problemu dzików
Odpowiadając na Pani wniosek zgłoszony w dniu 25 sierpnia 2022 r. podczas sesji Rady Miasta Gorlice, a  dotyczący  
podjęcia działań zmierzających do rozwiązania  problemu grasujących w północnej części Miasta dzików informuję, 
że o zaistniałej sytuacji powiadomione zostało Starostwo Powiatowe w Gorlicach jako organ kompetentny w zakresie 
zarządzania odstrzałów redukcyjnych.  
Zasugerowana w Pani wniosku kwestia umieszczenia na terenie Miasta Gorlice  odłowni jako skutecznego sposobu 
na dziki stosowana jest w większych miastach, na dużych osiedlach mieszkaniowych, gdzie dziki stanowią realne 
zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców. Koszt jednego urządzenia to około 45 000,00 zł, a  dodatkowo należy się 
liczyć z kosztami całodobowej jego obsługi oraz wywozu zwierząt, a brak jest gwarancji, że dziki  nie wrócą w to samo 

miejsce. Ponadto odłów jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń wydawanych przez Ministra, właściwego do spraw 
środowiska - zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie. Odłów dzików wykonywany w jednym rejonie miasta nie rozwiąże w żaden 
sposób problemu ich pojawiania się  w granicach aglomeracji miejskiej. Dziki pojawiają się bowiem zarówno w obrębie osiedla Magdalena 
jak  i dzielnicach Sokół czy Zagórzany - Kobylanka. Dodatkowo problemem byłoby znalezienie miejsca docelowej relokacji zwierząt - w 
tym uzyskanie zgody na ich relokację właścicieli, administratorów czy zarządców terenu, na który miałyby one być odtransportowane. 
Ponadto rozwiązanie to może być krótkotrwałe i nieskuteczne w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego po-
moru świń (ASF), czego przykładem może być miasto Kraków, gdzie pomimo zamontowania dodatkowych odłowni w związku właśnie z 
zagrożeniem ASF zaprzestano odłowu dzików i ich relokacji.   
Jednocześnie nadmieniam, że ze Starostwa Powiatowego w Gorlicach wpłynęła informacja, że wobec sygnałów o znaczącym wzroście 
liczebności lisów i dzików na obszarach miejskich  i podmiejskich, podobnie jak i wcześniej starostwo wystąpi do Koła Łowieckiego „Ryś“ 
posiadającego obwody łowieckie na terenach graniczących z Miastem Gorlice o zintensyfikowanie odstrzałów zwierząt tych gatunków  w 
ramach realizowanych rocznych planów łowieckich, a także wykonywania w razie potrzeby odstrzałów o charakterze sanitarnym. Działa-
nia o zwiększony odstrzał tych zwierząt w pobliżu granic administracyjnych miasta są praktykowane w ostatnich latach i monit taki  będzie 
powtórzony  także w roku bieżącym.
Niezależnie od prowadzonych działań w okolicy, gdzie pojawiają się dziki pamiętać należy o tym, że  konieczne jest utrzymywanie sz-
czególnego  porządku i czystości  na posesjach,  zamykaniu przydomowych ogrodów oraz grodzeniu terenów upraw. Ważne aby opadłe 
liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne  i komunalne były kompostowane wyłącznie w za-

mkniętych ogrodach. W tych rejonach należy wyeliminować ewentualne dokarmianie jakichkolwiek zwierząt, zarówno 
celowe, jak i przypadkowe. Dziki chętnie zjadają resztki ludzkiego pożywienia, w tym także chleb, którym wiele osób 
dokarmia ptaki.

Adam Piechowicz interpelował w sprawie przystanków autobusowych przy ul. Łokietka
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zainstalowania koszy ulicznych w miejscach wyznaczonych 
przystanków autobusowych przy ul. Łokietka w Gorlicach informuję, że przy  przystankach tych kosze zostały ustawio-
ne.

Beata Szarowicz złożyła interpelację w kwestii zainstalowania oświetlenia przy nowo wybudowanych 
schodach 
W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2022 r. w sprawie zainstalowania oświetlenia przy nowo wybudowanych scho-
dach terenowych znajdujących się powyżej bloku nr 22 przy ul. Hallera w Gorlicach informuję, że zadanie to zostanie 
zgłoszone jako propozycja do projektu Budżetu Miasta na rok 2023. Ponadto istnieje możliwość zgłoszenia tego zada-
nia przez Mieszkańców  jako wniosku do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na rok przyszły.

Lidia Piotrowicz złożyła wniosek w sprawie stanu technicznego schodów
W odpowiedzi na wniosek złożony na Sesji Rady Miasta w sprawie stanu technicznego schodów w ciągu ul. Mickiewicza 
informuję, że ubytki w nawierzchni schodów w pasie drogi wojewódzkiej zostały uzupełnione przez zarządcę i nie 
stwarzają zagrożenia dla Schody terenowe prowadzące w kierunku rzeki Ropy (działka nr 2937/8) są własnością SPH 
Jedność“. Zwróciłem się do zarządcy terenu z prośbą o wykonanie niezbędnych prac remontowych.

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



Kolejna oferta czeka na uczestników programu Gorlickiej Dużej Rodziny. W przygotowanej przez firmę Artemius Kancelaria Adwokacka 
ofercie, gorlickie Duże Rodziny mogą skorzystać ze zniżek na następujący zakres usług:
• 15% zniżki na świadczone usługi prawne w zakresie upadłości konsumenta,
• 15% zniżki na świadczone usługi prawne w zakresie odszkodowań,
• 10% zniżki na świadczone usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego,
• 5% zniżki na pozostałe usługi dostępne na stronie www.artemius.pl.
Ze zniżek można skorzystać w:
• Artemius Kancelaria Adwokacka, ul. Łysogórska 20C, 38-300 Gorlice
• Artemius Kancelaria Adwokacka, ul. Nawojowska 4/205, 33-300 Nowy Sącz

Program „Gorlicka Duża Rodzina” jest realizowany przez Urząd Miejski w Gorlicach od początku 2012 roku. Za dużą, uznaje się taką rodzi-
nę, w której wychowuje się przynajmniej trójka dzieci, w wieku nawet do 24 lat (w przypadku osób uczących się). Uczestnicy Programu 
mogą liczyć na zniżki cenowe przy korzystaniu z oferty przygotowanej przez miejskie instytucje kulturalne i sportowe oraz podmioty 
prywatne. 

Nowa oferta dla Gorlickiej Dużej Rodziny

12 września 2022 r.,  wystartowała jubile-
uszowa, dziesiąta edycja Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Gorlice.
Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec 
Gorlic, który ukończył lub ukończy w tym roku 
16 lat. Podobnie jak w roku ubiegłym, do dyspo-
zycji mieszkańców jest 900 tys. złotych. Dzięki 
temu uda się zrealizować wiele ciekawych pro-
jektów. Na Wasze pomysły czekamy do 30 wr-
ześnia 2022 r.
Propozycje zadań do realizacji w ramach BO 
2023 można zgłaszać od 12 do 30 września 
2022 r. (uwaga! wnioski złożone przed i po 
tym terminie będą nieważne!) w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Gorlicach (parter) 
albo przesłać na adres: Urząd Miejski w Gor-
licach, Rynek 2, 38-300 Gorlice (w przypadku 
przesłania formularza decyduje data wpływu do 
Urzędu).
Pomysłodawca musi zebrać pod swoim pro-
jektem co najmniej 15 podpisów. Głosowanie 
potrwa dwa tygodnie, od 19 października do 2 
listopada, a wyniki zostaną ogłoszone do 4 lis-
topada. Głosować będzie można zarówno elek-
tronicznie, jak i tradycyjnie w Pawilonie Historii 
Miasta Gorlice.
Podobnie jak w roku ubiegłym zgłaszać można 
zarówno zadania ogólnomiejskie jak i zadania 
osiedlowe. Wartość zadania ogólnomiejskiego 
nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł, a zada-
nia osiedlowego 50 tys. zł.
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Sobotni wieczór 3 września br., na gorlickim Rynku był prawdziwą ucztą dla miłośników kultury! A to za sprawą Narodowego Czytania 
„Ballad i romansów” Adama Mickiewicza przy blasku lamp naftowych. Gorliczanie odpowiedzieli licznie na zaproszenie Gorlickiego Cen-
trum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miasta Gorlice, włączając się we wspólne czytanie twórczości naszego wieszcza. Wydar-
zenie zostało zrealizowane w ramach projektu pn. ”Łukasiewicz – polski geniusz”.
Gości przywitali Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach Joanna Kalisz-Dziki oraz Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury Janusz 
Zięba. Wydarzenie poprowadził sam Ignacy Łukasiewicz, w którego rolę wcielił się Andrzej Staszyński.
Burmistrz Rafał Kukla i jego Zastępca Łukasz Bałajewicz, w towarzystwie Dyrektora GCK Janusza Zięby, zinterpretowali utwór „Pani 
Twardowska”. Duże emocje wzbudził także spektakl Grupy Teatralnej Otwarte Drzwi w reżyserii Tomasza Tajaka, która przestawiła inter-
pretację kolejnego znakomitego utworu Mickiewicza pt. Lilije.
Tuż po Narodowym Czytaniu odbył się plenerowy pokaz filmu „Łukasiewicz — nafciarz romantyk”.
Rok 2022 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Romantyzmu Polskiego oraz Rokiem Ignacego Łukasiewicza. 
11. Narodowe Czytanie odbywa się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.
Wydany w 1822 roku w wileńskiej oficynie Józefa Zawadzkiego zbiór „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, uważany jest za manifest 
polskiego romantyzmu, a datę ich publikacji przywykło traktować się jako początek tej epoki w polskiej literaturze i sztuce.
Rok wydania „Ballad i romansów” jest także rokiem narodzin słynnej postaci nierozerwalnie związanej z naszym miastem i ziemią gorlicką, 
pioniera przemysłu naftowego, wynalazcy lampy naftowej, działacza niepodległościowego, polskiego geniusza — Ignacego Łukasiewicza.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.

W weekend, 13 i 14 sierpnia br., na ziemi gorlickiej minął pod zna-
kiem wyjątkowego muzycznego wydarzenia – Lumen Art Festivalu!
Podczas drugiej edycji tego niezwykłego festiwalu, muzyka klasy-
czna, jazzowa, alternatywna na najwyższym poziomie łączyła się z 
wybitną sztuką wizualną i świetlną.
Pierwszego dnia, w auli Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach 
zaprezentowali się Paweł  Kaczmarczyk w trio jazzowym z kontra-
basistą Alanem Wykpiszem i perkusistą Grzegorzem Pałką.
W niedzielę festiwal zwieńczył koncert finałowy w wykonaniu wy-
bitnego skrzypka – Mariusza Patyry i Orkiestry Festiwalowej Lumen 
Art Festival w szymbarskim Kasztelu.
Lumen Art Festival to nie tylko koncerty i wydarzenia artystyczne. To 
również warsztaty orkiestrowe skierowane do młodych muzyków. 
Do udziału w festiwalu organizatorzy zaprosili studentów akade-
mii muzycznych oraz uczniów i absolwentów szkół muzycznych II 
stopnia z całej Polski, którzy chcą rozwijać pasję muzykowania i 
doskonalić swoje umiejętności. Podczas tygodniowego spotkania 
młodzi artyści pracowali nad wybranym materiałem muzycznym. 
Zwieńczeniem ich pracy był koncert w Kasztelu w Szymbarku.
Lumen Art Festival został objęty honorowym patronatem Burmis-
trza Miasta Gorlice Rafała Kukli oraz Starosty Gorlickiego Marii Gu-
bały.
Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Marcina Fejklowicza – 
pomysłodawcy i dyrektora festiwalu, przy współpracy m.in. z Mu-
zeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów - instytucja kultury Woj. 
Małopolskiego, Miastem Gorlice, Gorlickim Centrum Kultury. Dyrek-
torem artystycznym Festiwalu jest Łukasz Meyger.
Serdecznie dziękujemy muzykom i wszystkim, dzięki którym w Gor-
licach i Szymbarku odbyło się to wyjątkowe wydarzenie.

ZA NAMI DRUGA EDYCJA LUMEN ART FESTIVAL!

Narodowe Czytanie przy świetle lamp naftowych
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Narodowe Czytanie przy świetle lamp naftowych

W weekend, 13-14 sierpnia na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Gorlicach, odbyły się Ogólnopolskie Wystawy Psów, orga-
nizowane w naszym mieście przez Związek Kynologiczny w Polsce 
Oddział w Nowym Sączu.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla, a w jego imieniu w wystawie udział wziął Sekre-
tarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek.
W sobotę, podczas wystawy prezentowane były psy ozdobne i 
do towarzystwa – retrivery, aportery, płochacze, psy polujące w 
wodzie czy przeznaczone do szukania trufli.
Odwiedzający mieli możliwość zobaczyć 200 psów różnych ras, 
które od dziesiątków lat towarzyszyły człowiekowi w zdobywaniu 
pożywienia i w życiu codziennym.
W niedzielę, na ponad dziesięciu ringach zaprezentowało się 
prawie 700 psów ponad 100 różnych ras, w tym także rodzime: 
polski owczarek podhalański, polski owczarek nizinny, gończy pol-
ski, ogar polski, polski spaniel myśliwski oraz chart polski.
Stadion wypełniły także pudle, jamniki, buldogi, owczarki, lab-
radory, mopsy, charty, które mogła podziwiać, a nawet czasem 
pogłaskać, odwiedzająca wystawę publiczność.
W  konkurencjach finałowych, decyzją sędziów, wybrane zostały 
najpiękniejsze szczenięta, najpiękniejsza młodzież, najpiękniejsze 
psie weterany (psy powyżej 8 roku życia), a także najpiękniejsze 
psy rasy polskiej.
W ramach wydarzenia, odbył się także konkurs młodego prezen-
tera, podczas którego swoje zdolności w prezentowaniu pupila 
pokazały dzieci i młodzież.
Wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród gorliczan 
i przyjezdnych.

Za nami Krajowa Wystawa 
Psów Rasowych w Gorlicach



gorlice.pl   |   facebook.com/gorlice   |   instagram.com/miastogorlice 

Wydawca: Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2, 38-300 Gorlice | tel.: 18 35 36 200 | fax: 18 35 51 212 | email: um@um.gorlice.pl 

         Redaktor naczelny: Roman J. Dziubina 

Rada Programowa: Łukasz Bałajewicz - przewodniczący, Joanna Bubak, Roman J. Dziubina, Marcin Gugulski, 

Daniel Janeczek, Beata Mikruta - Kawa, Teodor Włosek

Skład: Urząd Miejski w Gorlicach  

Nakład: 3000 egz.

W dniach 21-28.08.2022 r. w Raszynie odbyły się Mistrzostwa Europy Masters w Dwuboju Olimpijskim. Wzięło w nich udział 650 zawodników niemal z 
każdego kraju Europy, w tym reprezentanci Gorlic - Jakub Garbiec i Anatol Krygowski.
Jakub Garbiec z Gorlic zdobył srebrny medal w kategorii do 67 kg, osiągając wynik 81 rwanie; 96 podrzut co daje 177 w dwuboju. Jakub poprawił także 
rekord Polski w podrzucie, który wcześniej należał także do niego.
Anatol Krygowski osiągnął wynik 256 kg w dwuboju - 115 rwanie i 141 
podrzut. Jego przeciwnik podniósł o 1 kg więcej co wystarczyło na zdo-
bycie brązowego medalu tym samym Anatol zajął czwarte najtrudniej-
sze miejsce dla sportowca. Jest też dobra informacja, osiągnięty wynik 
kwalifikuje Anatola do Mistrzostw Świata w Orlando (USA) 2-10 grudnia 
2022.
3 miesiące temu zawodnicy wzięli udział w Mistrzostwach Polski, na któ-
rych Jakub Garbiec zdobył złoto, a Anatol Krygowski srebro. Zawodnicy 
pragną spopularyzować olimpijską dyscyplinę sportu jaką jest podnosze-
nie ciężarów, dlatego planują reaktywować klub sportowy, który przez 
wiele lat istniał w Gorlicach.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Gorliccy ciężarowcy z sukcesami na Mistrzostwach Europy!

Ostatni rok wniósł wiele zmian w prawie o ruchu drogowym. Były to zmiany dość drastyczne i mające na celu wyeliminowanie nega-
tywnych nawyków u kierowców oraz zmniejszenie ofiar wypadków drogowych w naszym kraju. 
Po części dotyczyły one również ruchu pieszych i uporządkowały nieco kwestie coraz popularniejszych pojazdów określanych skrótem 
UTO (Urządzenia Transportu Osobistego) czyli między innymi hulajnogi elektryczne. Te zmiany były poruszane   na łamach Kuriera 
Gorlickiego w poprzednich wydaniach.
Jednakże, jak sugeruje nam tytuł tego artykułu, 17 września tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy, którą niektórzy nazywają 
rewolucją zamiast ewolucji. Lista zmian jest dość długa.
Przede wszystkim zmienia się taryfikator punktów. Jak łatwo się domyślić, punkty poszybowały w górę i to raczej nie w ślad za inflacją. 
To zaplanowane działania… Dla przykładu 15 pkt otrzymamy za:
• nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na przejście;
• niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”;
• niezastosowanie się do sygnałów świetlnych (np. wjazd na skrzyżowanie przy czerwony świetle)
• wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem;
• przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
Ponadto:
• za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h kierujący otrzyma 9 pkt karnych (było 6 pkt);
• za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h kierujący otrzyma 11 pkt karnych (było 8 pkt);
Drugą ważną zmianą jest tzw. recydywa. Oznacza to, że ponowne popełnienie wykroczenia tego samego typu w ciągu dwóch lat po-
skutkuje karą grzywny w podwójnej wysokości. Czyli dla przykładu:
• za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h mandat wynosi 800 zł. Przy recydywie, czyli drugi raz w ciągu 2 lat zapłacimy za to 
wykroczenie 1600 zł.
Ważność punktów karnych również uległa zmianie, wedle zapowiedzi sprzed kilku miesięcy. Punkty kasują się dopiero po 2 latach od 
ich otrzymania. Dodatkowo nie będzie już możliwości uczestniczenia w organizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego 
szkoleniach redukujących punkty karne. 
Od 17 września 2022 r. zacznie również obowiązywać mecha-
nizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu.  
Miejmy nadzieję, że te zmiany przełożą się na statystyki wy-
padków i zmniejszą ilość osób poszkodowanych z tego powo-
du. Martwi nieco, że te drastyczne kary są skierowane głów-
nie do kierowców. Ustawodawca nie docenił chyba faktu,  że 
za wiele wypadków są odpowiedzialni również piesi a kary dla 
nich są dość symboliczne w porównaniu do osób kierujących 
pojazdami. 
Po więcej informacji dotyczących nowelizacji ustawy odsyłam 
na rządowe strony (np. www.gov.pl/web/infrastruktura) lub 
rzetelne portale, ponieważ pojawia się coraz więcej niepraw-
dziwych „informacji” odnośnie tego dość gorącego tematu.

Zmiany w prawie o ruchu drogowym


