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26 września br. na gorlickim 
Rynku odbył się rodzinny pik-
nik Wojsk Obrony Terytorialnej 
– WOTGames!
Terytorialsów oraz gości wy-
darzenia przywitał Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Na uczestników pikniku cze-
kało mnóstwo atrakcji - młodsi 
i starsi mogli rywalizować w 
konkurencjach sportowych w 
dwóch kategoriach „Rekrut” 
i „Terytorials”. Najlepszych 
odznaczyli przedstawiciele 
Małopolskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej oraz Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Gorlice 
Łukasz Bałajewicz.
 Na najmłodszych zawod-
ników czekała specjalna stre-
fa - „Akademia terytorialsa“, z 
ciekawymi konkurencjami i na-
grodami. Zobaczyć można było 

WOTGames
terytorialsi zagościli na gorlickim Rynku 

też sprzęt wojskowy, spotkać 
kombatantów oraz posłuchać 
ciekawych prelekcji.
 O godzinie 14:00 na gorlic-
kim Rynku wystąpiła Orkiestra 
Wojskowa w Krakowie, jedna 
z najstarszych formacji pośród 
orkiestr armii polskiej, założo-
na w 1919 roku.
 Podczas pikniku transmitowa-
no też obchody tegorocznego 
Święta Wojsk Obrony Tery-
torialnej - w Warszawie, na 
Pl. Marszałka Piłsudskie-
go wręczono 6 sztandarów 
wojskowych (w tym dla 11. 
Małopolskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej).
 W czasie wydarzenia można 
było oddać krew w mobilnym 
punkcie, a także skorzystać 
z punktu narodowego spisu 
powszechnego oraz szczepień.
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URZĄD MIEJSKI 
W GORLICACH

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

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz

SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek – Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
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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17 września br. minęła 82. 
rocznica ataku ZSRR na Pol-
skę,tego dnia obchodzimy też 
Światowy Dzień Sybiraka. Z tej 
okazji w Gorlicach odbyły się 
uroczystości patriotyczne zor-
ganizowane przez Starostwo 
Powiatowe i Miasto Gorlice.
Tegoroczne obchody roz-
poczęła Msza św. w Bazylice 
Mniejszej pw. Narodzenia NMP 
o Boże błogosławieństwo i dar 
pokoju dla naszej Ojczyzny, 
której przewodniczył ks. Pro-
boszcz Stanisław Ruszel.
 Po Mszy, w ulewnym desz-
czu, delegacje złożyły znicze 
i wiązanki pod Krzyżem Ka-
tyńskim na Cmentarzu Para-

fialnym oraz przy obelisku na 
moście im. Zesłańców Sybiru 
w Gorlicach.
 W 1939 roku, nasz kraj stał się 
ofiarą agresji ze strony Związ-
ku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich. 17 września 1939 
roku, kiedy Polacy opadli z sił 
po trwającej 17 dni obronie 
przed III Rzeszą, od wschodu 
granicę przekroczyło ok. 620 
tys. żołnierzy, 4,7 tys. czołgów 
i 3,3 tys. samolotów Armii 
Czerwonej.
Do niewoli trafiło przeszło 250 
tys. polskich żołnierzy, w tym 
18 tys. oficerów. Jeńcy byli 
zsyłani na Sybir.
Światowy Dzień Sybiraka jest 

82. rocznica ataku ZSRR na Polskę
organizowany od 1991 roku 
przez Związek Sybiraków 
założony w 1928 roku. Po II 
wojnie światowej z powodów 
politycznych Związek nie mógł 
działać. Jego reaktywacja na-
stąpiła w 1988 roku.
 W uroczystościach udział 
wzięli parlamentarzyści, przed-
stawiciele samorządów, służb 
mundurowych, organizacji 
kombatanckich, młodzież sz-
kolna oraz mieszkańcy miasta 
i powiatu. Miasto Gorlice re-
prezentował Burmistrz Rafał 
Kukla, przewodniczący Rady 
Miasta Robert Ryndak oraz 
Sekretarz Daniel Janeczek.
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24 września br., na stadionie w 
Nawojowej, odbyły się Wojewódz-
kie Mistrzostwa Młodzieży Ochot-
niczych Hufców Pracy w lekkoat-
letyce. Udział  w rywalizacji wzięła 
drużyna Hufca Pracy z Gorlic, skła-

Gorlicki Hufiec obronił tytuł Mistrza Województwa OHP w lekkoatletyce!
dająca się z uczniów branżowych 
szkół I stopnia z powiatu gorlic-
kiego. Opiekunem drużyny był 
komendant hufca Grzegorz Tumi-
dajewicz.
W mistrzostwach uczestniczyło 

14 zespołów z województwa 
małopolskiego. Młodzież rywali-
zowała w 6 konkurencjach w kate-
goriach dziewcząt i chłopców.
 Drużyna z Gorlic zaprezentowała 
bardzo wysoki poziom sportowy, 
osiągając w każdej konkurencji 
medalowe miejsca.
W skład reprezentacji  gorlickiego 
hufca weszli Maria Ćwikła, Anna 
Zych, Karolina Smołkowicz, Mak-
symilian Gucwa, Kamil Grygiel 
oraz Filip Antosz.
W poszczególnych konkurencjach 
nasi zawodnicy zdobyli:
• Maria Ćwikła – 1. miejsce w sz-
tafecie 4x100, 1. miejsce w skoku 
w dal, 2. miejsce w biegu na 800 
m;
• Kamil Grygiel – 1. miejsce w sz-
tafecie 4x100, 1. miejsce w rzucie 
piłką lekarską, 2. miejsce w biegu 
na 100 m oraz 2. miejsce w rzucie 
piłeczką palantową. Maria i Ka-
mil uczęszczają do Zespołu Szkół 
Zawodowych im. St. Wyspiańskie-
go w Bobowej.
• Karolina Smołkowicz – 1. miej-
sce w sztafecie 4x100, 3. miejsce 

w biegu na 100 m oraz 2. miej-
sce w rzucie piłeczką palantową. 
Karolina uczęszcza do Branżowej 
Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł i 
Przedsiębiorczości im. J. Kilińskie-
go w Gorlicach.
• Maksymilian Gucwa - 1. miejsce  
w sztafecie 4x100m,  1. miejsce 
w skoku w dal, 1. miejsce w biegu 
na 800 m. Maksymilian jest ucze-
niem Prywatnej Branżowej Szkoły 
I stopnia w Gorlicach.
W  klasyfikacji drużynowej repre-
zentacja gorlickiego hufca zajęła 
pierwsze miejsce! Na drugim 
uplasował się 6-1 OSiW Nowy 
Sącz, a trzecie miejsce zajęła 
drużyna Hufca Pracy z Krakowa. 
Zwycięzcy w poszczególnych 
konkurencjach otrzymali nagro-
dy rzeczowe i medale, natomiast 
w klasyfikacji drużynowej za 
pierwsze trzy miejsca wręczono 
puchary Komendanta Wojewódz-
kiego Ochotniczych Hufców Pracy.
Tekst: Grzegorz Tumidajewicz
Zdjęcia: Grzegorz Tumidajewicz, Monika Gajewska

W sobotę, 25 września, dzieci z 
Placówki Wsparcia Dziennego TPD 
w Gorlicach, wraz z wiceprezesem 
Zarządu TPD Stanisławą Bąk oraz 
wychowawcą Darią Witek wyruszyły 
na wycieczkę do Radocyny. Głównym 
jej punktem była impreza plenerowa 
„Leśna Przygoda”, której organizato-
rem było Nadleśnictwo Gorlice.
Głównym celem wydarzenia było 
upowszechnianie wiedzy o lesie i gos-
podarce leśnej, promocja drewna jako 
jej produktu, a także kształtowanie wi-
zerunku Lasów Państwowych i utrwa-
lenie właściwych postaw związanych z 
obecnością w lasach.
Po przybyciu na miejsce i zameldowa-
niu się, w biurze w zielonym namiocie 
Lasów Państwowych, do wycieczkowic-
zów dołączyła Pani Kinga Ludwin. Na 
uczestników czekało mnóstwo atrakcji 
–  leśną przygodę rozpoczęła gra tere-
nowa. Każdy uczestnik, otrzymał plan-
szę do gry wraz mapką, z oznaczonymi 
punktami zadań. Drogę uczestnikom 
wskazywały strzałki. Do odnalezie-
nia w terenie było 8 punktów, obsłu-
giwanych przez pracowników Służby 
Leśnej. W każdym punkcie dzieci 
wykonywały jedno zadanie związane 

z pracą leśnika – m.in. ocechowały i 
oznakowały drewno, zabezpieczyły 
młode drzewka przed zwierzyną, wy-
konywały  rejestr odbiorczy drewna, 
mierzyły drzewa stojące oraz zobac-
zyły Kancelarię Leśnictwa Radocyna.  
Podczas gry, dzieciom towarzyszyły 
piękne, leśnie widoki i zapachy. Jedna 
z tras była długa i wymagająca – nie-
jednokrotnie prowadziła przez błoto, 
ale dzieciom to w ogóle nie przeszka-
dzało. 
Po zakończeniu gry, na dzieci w Rado-
cynie czekał grill, po którym udały się 
do biura informacji po odbiór nagród. 
Każdy uczestnik otrzymał ekologiczną 
torbę, a w niej m.in.: małą apteczkę, 
bidon, linijkę, notes, czapkę z dasz-
kiem i inne.
Następnie, uczestnicy wzięli udział 
w zorganizowanych przez Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Gorlice ak-
tywnościach – dzieci mogły zwiedzić 
wystawę „Drugie życie drzewa”, któ-
rej celem była promocja drewna jako 
produktu gospodarki leśnej  i jego 
zastosowanie w codziennym życiu. Na 
drugim stoisku – ,,Edukacja Leśna”, 
dzieci mogły uczestniczyć w grach i 
zabawach prowadzonych przez Eduka-

Dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Radocynie

torów Leśnych. Oczywiście, tu także 
na dzieci czekały nagrody!
W czasie imprezy, dzieci mogły skor-
zystać także z innych atrakcji – dmu-
chanych zjeżdżalni, czy toru przesz-
kód. Po zabawach, dzieci ze smakiem 
zjadły ciepłą grochówkę, wydawaną 
w kuchni Ośrodka Szkoleniowo – Wy-
poczynkowego Lasów Państwowych. 
Dzieci mogły też skosztować miodów, 
konfitur, dżemów i innych słodkości.
W programie „Leśnej Przygody” było 
też spotkanie z ratownikami Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

GOPR Krynica Zdrój. Dzieci na własne 
oczy mogły zobaczyć psa ratownicze-
go, który pod kierunkiem ratownika 
zaprezentował swoje umiejętności 
oraz wziąć udział w pokazie sprzętu, 
jakim posługują się ratownicy w trak-
cie akcji ratunkowych, a także uczest-
niczyć w  udzielaniu pierwszej pomocy.
 Wycieczka do Radocyny, połączona 
z pożegnaniem lata, była prawdziwą 
leśną przygodą. Bardzo dziękujemy 
Organizatorom za wspaniały program 
leśnej wyprawy!
Źródło: Placówka Wsparcia Dziennego TPD

Zarząd Osiedla Nr 1 w Gorli-
cach zorganizował dla miesz-
kańców autokarową wycieczkę 
do Czorsztyna.
Pogoda dopisała! Uczestnicy 
wycieczki zwiedzili między in-
nymi Zamek w Niedzicy oraz 

odbyli rejs statkiem po Jezior-
ze Czorsztyńskim. W podróż 
zabrali także flagę Miasta 
Światła.
 

Źródło: Zarząd Osiedla nr 1

Wycieczka do Czorsztyna 
z Zarządem Osiedla nr 1
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W dniach 17-19 września br., w 
ramach Spotkania Miast Part-
nerskich, Nyíregyháza gościła 
przedstawicieli swoich 12 miast 
„bliźniaczych” z całej Europy, w 
gronie których znajdują się tak-
że Gorlice. W trakcie wydarze-
nia, nasze miasto reprezentował 
Zastępca Burmistrza Miasta Gor-
lice Łukasz Bałajewicz.
W uroczystościach udział wzięli 
również samorządowcy z Rze-
szowa, Bielska-Białej, a także z 
Rumunii (Satu Mare, Baia Mare, 
Sansimion), Słowacji (Preszów, 
Veľké Kapušany), Austrii (St. 
Pölten), Wielkiej Brytanii (St. Al-
bans), Ukrainy (Beherove) oraz 
Niemiec (Iserlohn).
Gorlice i Nyíregyháza w tym 
roku świętują jubileusz 15-lecia 
współpracy. W trakcie oficjal-
nych obchodów, symboliczny 
Akt Potwierdzenia Umowy Part-
nerskiej podpisali Burmistrz 
Miasta Nyíregyháza Dr. Ferenc 
Kovács oraz Zastępca Burmi-

Gorlicki Hufiec obronił tytuł Mistrza Województwa OHP w lekkoatletyce! Spotkanie miast 
partnerskich w Nyíregyházie

Młodzi, podczas 4-dniowego 
pobytu promowali Miasto Świa-
tła. W trakcie pracy w sekcjach, 
rozmawiali także o tematach 
ważnych na poziomie lokalnym 
i unijnym – m.in. o ochronie 
środowiska, solidarności spo-
łecznej, sytuacjach kryzyso-
wych, prawie. Brali udział także 
w specjalnie przygotowanych 
atrakcjach i aktywnościach m.in. 
w grze terenowej, zwiedzaniu 
miasta, Tripak Festiwalu.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji, 
opiekunom i uczniom I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marcina 
Kromera w Gorlicach, za zaan-
gażowanie w powyższy projekt, 

Podczas uroczystej gali na Zamku 
Królewskim w Warszawie ogłoszo-
no wyniki XXV edycji konkursu 
Modernizacja Roku & Budowa XXI 
w. Finalistą konkursu został Sidur 
Przechodniów – wyjątkowy gorlic-
ki pomnik, który powstał w tym 
roku przy cmentarzu żydowskim 
przy ul. Stróżowskiej. Wyróżnienie 
w imieniu burmistrza Rafała Kukli 
odebrał jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz.
Jestem dumny, że gorlicka 
inwestycja została zauważona i 
doceniona. To wielki sukces, ale 
także odpowiedzialność i mo-
tywacja. To wyróżnienie jest 
dowodem na to, że warto po-
dejmować działania na rzecz 
upamiętniania historii, realizując 
niebanalne i ciekawe inwestycje, 
dbając o architekturę i estetykę 
powstających obiektów. Ser-
decznie dziękuję projektantowi – 
firmie F-Projekt Marek Fijałkowski, 
wykonawcy - firmie Hażbud sp. z 
o.o. oraz wszystkim zaangażowa-
nym w realizację projektu. – mówi 
burmistrz Rafał Kukla.
 Pomnik powstał w ramach re-
alizacji zadania publicznego pn. 
„Gorlice. Przeszłość/Przyszłość – 
żydowska historia ocalona” wspó-
łfinansowanego ze środków Minis-
terstwa Spraw Zagranicznych RP 
w ramach programu „Dyplomacja 
Publiczna 2020 – nowy wymiar”, 
tuż przed wejściem na gorlicki 

kirkut. Pomnik posiada ściany w 
rzucie odzwierciedlającym kształt 
„Gwiazdy Dawida”, zwieńczony 
belkami tworzącymi dwa przeni-
kające się trójkąty równoboczne, 
z czterema otwartymi wejściami. 
Pomnik wykonany jest w elewacji 
z surowego betonu. Na ścianach 
zewnętrznych, na kotwach 
zawieszone są tablice nagrob-
ne – odrestaurowane macewy, 
wydobyte podczas prac przy ul. 
Strażackiej. Pod tablicami zawisły 
metalowe tabliczki z wygrawe-
rowanymi tłumaczeniami tekstów 
z macew. Wnętrze pomnika zdobi 
świecznik stalowy, ocynkowany, 
obsadzony w betonowym funda-
mencie, przeznaczony do palenia 
świec podczas modlitw i uroczys-
tości. Budowlę oświetlają lampy 
zlokalizowane w spodniej części 
gzymsu, sterowane za pomocą 
zegara zmierzchowego i czujek 
ruchu. Pomnik – prosty w swo-
jej formie, jednoznacznie kojarzy 
się z z judaizmem. Jest swoistym 
miejscem pamięci o Żydach za-
mieszkujących przez dziesiątki lat 
Gorlice, ale także o tragicznych 
wydarzeniach II wojny światowej 
– zaplanowanej i z wielkim okru-
cieństwem wykonanej przez nie-
mieckiego okupanta eksterminacji 
ludności żydowskiej w Gorlicach i 
okolicy.
Konkurs Modernizacja Roku & Bu-
dowa XXI w. nie tylko nagradza i 

a Uzdrowisku Wysowa S.A. 
oraz firmie Polskie Piekarnie, 
za urozmaicenie naszego 
stoiska promocyjnego.
 Udział w Spotkaniu Miast 
Partnerskich jak i projekcie 
„Europejski dialog dla mło-
dych ludzi” zaowocował za-
warciem nowych kontaktów, 
umocnieniem współpracy 
międzynarodowej, a także 
budowaniem pozytywnego i 
atrakcyjnego wizerunku Gor-
lic.
Zdjęcia: I Liceum Ogólnokształcące im. 
Marcina Kromera w Gorlicach, nyiregyha-
za.hu

wyłania najlepszych, ale również 
prezentuje wszelkie działania z 
zakresu modernizacji, które zo-
stały zrealizowane na przestrzeni 
ostatnich lat. Z prezentowanych 
modernizacji i nowych budynków 
wyłania się obraz zmieniającej 
się Polski, nie tylko tej skupionej 
wokół dużych aglomeracji, ale 
również wokół mniejszych miast, 
miasteczek i wsi.
 Komisja Konkursowa, w skład 
której wchodzą cenieni specjaliści, 

przedstawiciele m.in. Ministerstw 
i uczelni wyższych, dociera do 
najbardziej odległych zakątków 
Polski. Corocznie przemierza ją 
wzdłuż i wszerz, wizytując setki 
miejsc i budynków. Sam fakt, że 
gorlicki Sidur Przechodniów został 
zauważony i zakwalifikowany do 
ogólnopolskiego finału, jest dla 
nas bardzo dużym wyróżnieniem, 
a także promocją.
Źrodło: mat. własne, www.modernizacjaroku.org.pl

strza Miasta Gorlice Łukasz Ba-
łajewicz.
Spotkanie w gronie międzyna-
rodowym było okazją do świę-
towania przypadających Jubile-
uszy, wzajemnego poznania się, 
promocji, a także podsumowań 
i rozmów o dalszych planach 
współpracy.
Delegacje uczestniczyły także w 
lokalnym święcie kultury ludo-
wej – Tripak Festiwalu, który od-
był się w Muzeum Wsi w Sóstó.
Równolegle, od 16 do 19 wrze-
śnia w Nyíregyházie przebywali 
także uczniowie z miast partner-
skich w ramach projektu „Euro-
pejski dialog dla młodych ludzi”. 
Dzięki dobrej współpracy, do 
udziału w projekcie zaproszo-
no także Miasto Gorlice, które 
reprezentowała młodzież z I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. 
Marcina Kromera wraz z opieku-
nami – wicedyrektorem Panem 
Robertem Górą i Panią Moniką 
Sopalą.

Sidur Przechodniów finalistą konkursu „Modernizacja roku i budowa XXI w.”
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Informujemy, że firma Internatio-
nal Management Services Sp. z 
o.o. opracowuje, na zlecenie Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego, wstępne stu-
dium planistyczno-prognostyczne 
dla projektu pn.: „Rewitalizacja 
linii kolejowej nr 108 na odc. Gor-
lice – Jasło celem usprawnienia 
połączenia Kraków – Jasło wraz z 
rewitalizacją linii kolejowej nr 110 
i budową łącznicy pomiędzy ww. 
liniami”.
Projekt ten został zgłoszony przez 
Województwo Małopolskie do na-
boru w ramach programu wielolet-
niego pn. „Program Uzupełniania 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruk-

tury Kolejowej – Kolej+ do 2028 
roku“. W ramach tego projektu 
przewiduje się rewitalizację linii 
kolejowej na odcinkach: Gorlice 
– Gorlice Zagórzany oraz Gorlice 
Zagórzany – Jasło, a także budowę 
łącznicy kolejowej w Gorlicach mię-
dzy liniami kolejowymi 108 i 110 
oraz modernizację infrastruktury 
peronowej w gminach Moszczenica 
(przystanek kolejowy Moszczenica 
Małopolska) i Łużna (przystanek 
kolejowy Szalowa i stacja kolejowa 
Wola Łużańska).
Źródło: Mariusz Szubra
Prezes Zarządu International Management Services 
Sp. z o.o.

Powstaje studium dla rewitalizacji linii kolejowej Gorlice – Jasło

Prace na ulicy Skrzyńskich 
bocznej objęły wymianę znisz-
czonej nawierzchni drogi na 
odcinku 300 m. Zadanie zre-
alizowano w ramach budżetu 
obywatelskiego Miasta Gorlice 
na 2021 rok.

Inwestycję wykonało Przed-
siębiorstwo Drogowo – Mos-
towe Godrom.

Zakończył się remont ul. Skrzyńskich – bocznej

Nowe ledowe oświetlenie 
zyskała ulica Podzamcze. Na 
odcinku ponad 500 metrów za-
montowano 14 słupów oświetle-
niowych. Zadanie zostało wyko-
nane z budżetu obywatelskiego 
Miasta Gorlice na 2021 rok.
Termin uruchomienia oświet-
lenia uzależniony jest od fir-
my Tauron, w której gestii jest 
założenie liczników oraz dostar-
czenie energii.

Nowe lampy LED na ul. Podzamcze

Kolejna gorlicka inwestycja doce-
niona na arenie ogólnopolskiej! 
Mowa o Miasteczku Ruchu Dro-
gowego przy ul. Stawiska, które 
zostało laureatem konkursu Bu-
dowa Roku 2020, organizowanego 
przez Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa przy 
współudziale Ministerstwa Rozwoju 
oraz Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego. 28 września br., w 
trakcie gali wręczenia „OSKARÓW 
BUDOWLANYCH” w Warszawskim 
Domu Technika NOT, nagrodę III 
stopnia dla Miasta Gorlice odebrał 
burmistrz Rafał Kukla.
 W tegorocznej edycji nagrodzo-
nych zostało 45 inwestycji, które 
odznaczały się szczególnie in-
teresującymi osiągnięciami pol-
skiej myśli technicznej, zarówno 
pod względem nowoczesności 
rozwiązań technologicznych, ja-

kości wykonania, jak i wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa pracy i 
ochrony środowiska.
Gośćmi wydarzenia byli m.in. Minis-
ter Piotr Uściński Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
odpowiedzialny za budownictwo, 
planowanie i zagospodarowanie 
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, 
Minister Dorota Cabańska pełnią-
ca obowiązki Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.
 Nagroda III stopnia dla Miasteczka 
Ruchu Drogowego, to kolejne wy-
różnienie dla Miasta Gorlice.  Jako 
burmistrz Gorlic, a także absolwent 
kierunku budownictwo, jestem bar-
dzo dumny, że gorlickie inwestyc-
je zostają zauważone i zdobywają 
ogólnopolskie nagrody. - mówi 
burmistrz Rafał Kukla. Dziękuję 
Panu Grzegorzowi Bajorkowi i fir-
mie Hażbud za projekt i realizację 

Miasteczko Ruchu Drogowego nagrodzone!

inwestycji - dodaje burmistrz.
Miasteczko Ruchu Drogowego 
przy ul. Stawiska w Gorlicach to 
obiekt, który cieszy się niesłabną-
cym powodzeniem wśród młodych 
rowerzystów. Spełnia nie tylko 
funkcję edukacyjną, ale jest także 
kolejną atrakcją dla dzieci i mło-
dzieży. Jako innowacyjny projekt, 
w skuteczny sposób pomaga naj-
młodszym gorliczanom w nauce 
bezpiecznego poruszania się po 

drogach.
 
Na jego budowę Miasto Gorlice po-
zyskało dofinansowanie w kwocie 
200 000 zł. Zadanie zostało zrea-
lizowane przy wsparciu Wojewódz-
twa Małopolskiego - Małopolskich 
Ośrodków Ruchu Drogowego, a 
jego całkowity koszt to 595 796 zł.



30 września br. w Restauracji 
pod Kogutkiem w Gorlicach, 
odbyła się uroczystość, pod-
czas której 63 pary z terenu 
Miasta Gorlice i Gminy Gorlice 
odebrały medale za długolet-
nie pożycie małżeńskie przy-
znane przez prezydenta RP 
Andrzeja Dudę.
Wydarzenie rozpoczął występ 
wokalny uczennic Zespołu 
Szkół Technicznych im. Win-
centego Pola w Gorlicach.
Medale, list gratulacyjny oraz 
kwiaty i życzenia mieszkań-
com Miasta Gorlice wręczyli 
Burmistrz Miasta Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Mia-
sta Robert Ryndak, Zastępca 
Burmistrza Łukasz Bałajewicz, 
Sekretarz Miasta Daniel Jane-

czek oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego i Spraw Oby-
watelskich w Gorlicach Małgo-
rzata Tenerowicz.
Jubilatom zamieszkującym 
Gminę Gorlice medale, list 
gratulacyjny, kwiaty oraz ży-
czenia wręczyli Wójt Gminy 
Jan Przybylski, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Mieczysław 
Skowron, Zastępca Wójta 
Magdalena Czech,  Sekretarz 
Gminy Iwona Załęska oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego i Spraw Obywatel-
skich w Gorlicach Małgorzata 
Tenerowicz.
Nie zabrakło gratulacji i ży-
czeń, odśpiewano także tra-
dycyjne 100 lat i wzniesiono 
toast za wszystkich Jubilatów.

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
dla par z Miasta Gorlice oraz Gminy Gorlicedla par z Miasta Gorlice oraz Gminy Gorlice



W niedzielę 26 września br. 
zakończył się 7. Festiwal im. 
Zygmunta Haupta – coroczne 
święto literatury w Mieście 
Światła! Podczas 5 dni odbyły 
się 23 spotkania, a w wydarze-
niach wzięło udział 1500 osób. 
Festiwal przyciągnął do Gorlic 
gości z całej Polski.
Po raz kolejny przekonaliśmy 
się, że przyjaciele i widzowie 
Festiwalu nie tylko są żywo 
zainteresowani programem, 
nie tylko biorą aktywny udział 
w spotkaniach, zadając cel-
ne pytania, podnosząc ważne 
kwestie, ale także — są gotowi 
dołożyć swoją cegiełkę do fes-
tiwalowego budżetu.
W tym roku, w programie zna-
lazły się spotkania, których bo-
haterami byli: Zygmunt Haupt, 
Joseph Roth, W.G. Sebald, 
Josef Škvorecký i Zuzanna 
Ginczanka. Gośćmi Festiwalu 
byli: Justyna Bargielska, Iwo-
na Boruszkowska, Wojciech 
Bonowicz, Darek Foks, Mikołaj 
Grynberg, Andrzej S. Jago-
dziński, Agnieszka Jelonek, 
Izolda Kiec, Dorota Kotas, 
Katarzyna Kotyńska, Paulina 
Małochleb, Michał Milczarek, 
Andrzej Niewiadomski, Paweł 
Panas, Piotr Paziński, Maciej 
Płaza, Marta Podgórnik, Paweł 
Próchniak, Anda Rottenberg, 
Joanna Rudniańska, Martin 
M. Šimečka, Paweł Smoleński, 
Justyna Sobolewska, Andrzej 
Stasiuk, Ziemowit Szczerek, 
Kamil Targosz, Marek Wilc-

zyński, Michał Wirchniański.
Opowiadania Zygmunta Haup-
ta usłyszeliśmy w interpretacji 
Marka Kondrata.
Festiwal im. Zygmunta Haup-
ta to wydarzenie, które ceni 
sobie zarówno wnikliwe ana-
lizy, spokojny namysł, jak i 
żywiołowe dyskusje.
Wszystkie tegoroczne wydar-
zenia — dzięki rejestracji wi-
deo, przygotowanej przez Gor-
lice TV — są i będą dostępne 
na kanale YouTube. Warto do 
nich wracać w oczekiwaniu na 
kolejną odsłonę Festiwalu. 8. 
Festiwal im. Zygmunta Haupta 
odbędzie się w terminie 21–25 
września 2022 r. Już dziś ser-
decznie zapraszamy do Gorlic, 
na kolejne literackie święto.
Przypomnijmy, że wśród głów-
nych organizatorów Festiwalu 
są Miejska Biblioteka Pub-
liczna im. Stanisława Gabrye-
la w Gorlicach oraz Gorlickie 
Centrum Kultury, czyli miejskie 
instytucje kultury, które ob-
darzone są dużym zaufaniem 
społecznym, a na przestrzeni 
całego roku proponują miesz-
kańcom ambitne wydarzenia i 
nowoczesne projekty z zakre-
su edukacji kulturalnej.
Organizatorami Festiwalu były 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Gabryela, Aka-
demickie Biuro Kultury i Sztuki 
Alma Art, Wydawnictwo Czar-
ne, Miasto Gorlice, Gorlickie 
Centrum Kultury.
Tekst i zdjęcia na: http://www.festiwalhaupta.
pl/

7. Festiwal im. 7. Festiwal im. 
Zygmunta Haupta za namiZygmunta Haupta za nami

Festiwal rozbrzmiał po raz siódmy!



W czwartek, 9 września br., na 
gorlickim Rynku świętowaliśmy 
jubileusz 30-lecia reaktywacji 
Stowarzyszenia „Ruska Bursa” 
w Gorlicach. Z tej okazji odbyło 
się wyjątkowe wydarzenie – 
koncert „Pamięci Naszych Bur-
saków”. Zgromadzonych licznie 
na gorlickim Rynku, przywitała 
Przewodnicząca Natalia Małec-
ka-Nowak.
Wśród zaproszonych na uroc-
zystość gości, znaleźli się pr-
zedstawiciele społeczności 
łemkowskiej z różnych stron 
świata, mieszkańcy miasta oraz 
powiatu, a także samorządow-
cy: Starosta Powiatu Gorlickie-
go Maria Gubała oraz Burmistrz 
Rafał Kukla.
Jubileusz Stowarzyszenia był 
także okazją do uhonorowania i 
upamiętnienia osób szczególnie 
zasłużonych dla społeczności 
łemkowskiej. Jedną z nich był 
główny inicjator reaktywac-
ji Ruskiej Bursy - Bogdan 
Gambal, który pośmiertnie 
odznaczony został Złotym Kr-
zyżem Zasługi za działalność 
społeczną, budowanie dialogu 
międzykulturowego i wspiera-
nie społeczności łemkowskiej 
w Polsce. Za zasługi dla kul-
tury polskiej, upowszechnianie 
tradycji i kultury łemkowskiej, 
odznaczona została również 
obecna na uroczystości Helena 
Duć-Fajfer.
W imieniu Prezydenta RP 
odznaczenia wręczała Ewa 

Podłęcka, dyrektor Wydziału 
Zdrowia oraz Pełnomocnik 
Wojewody Małopolskiego ds. 
Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych.
Kulminacyjnym punktem wy-
darzenia były występy ar-
tystyczne.
Na scenie zaprezentował się 
działający przy Stowarzyszeniu 
„Ruska Bursa” zespół „Terocz-
ka”.
Dla publiczności wystąpił także 
liczący kilkadziesiąt osób, jedy-
ny w świecie zawodowy zespół 
prezentujący łemkowski/ru-
siński folklor - PUL`S Preszowa 
ze Słowacji.
Dalsza część uroczystości od-
była się w siedzibie Stowar-
zyszenia - historycznym budyn-
ku przy ul. Sienkiewicza 28, 
gdzie odsłonięta została tablica 
Pamięci Bogdana Gambala.
Organizatorem koncertu ga-
lowego było Stowarzyszenie 
„Ruska Bursa”, przy współpra-
cy z Gorlickim Centrum Kultury 
oraz Miastem Gorlice.
Stowarzyszenie „Ruska Bur-
sa” w Gorlicach to organiza-
cja, która swoją działalnością 
mocno wpisała się w historię 
miasta i regionu. Pełni funkcję 
łemkowskiego ośrodka kultu-
ry, prowadząc działalność na 
wielu obszarach - flagowym 
jest radio LEM.fm (w Gorlicach 
do słuchania na częstotliwości 
106,6 MHz).

Galowy koncert Galowy koncert 
„Pamięci Naszych Bursaków”„Pamięci Naszych Bursaków”
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       XXXVII SESJA RADY MIASTA GORLICE       XXXVII SESJA RADY MIASTA GORLICE
29 września br., w sali sesyjnej 
im.W. Biechońskiego w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach, odbyła się 
XXXVII- z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Po otwarciu sesji, po-
twierdzeniu kworum, informacji o 
porządku obrad, informacji o spo-
rządzeniu protokołu z obrad XXXVI 
sesji Rady Miasta Gorlice oraz In-
formacji Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16 sierpnia do 15 
września 2021 r. - radni rozpatrzyli i 
przyjęli 12 projektów uchwał. Pierw-
sza dotyczyła zgody na utworzenie 
oraz przystąpienie Miasta Gorlice 
do stowarzyszenia jednostek sa-
morządu terytorialnego pod nazwą 
,„Gorlicki Obszar Funkcjonalny” 
(Zintegrowane Inwestycje Teryto-
rialne to sprawdzony, efektywny 
sposób współpracy samorządów 
opracowany na potrzeby perspekty-
wy finansowej 2014- 2020. Ta forma 
współpracy będzie kontynuowana w 
nowej perspektywie finansowej UE 

na lata 2021-2027. Zostanie też roz-
szerzona przede wszystkim na mia-
sta średnie. W przypadku Małopol-
ski wskazano tylko sześć Miejskich 
Obszarów Funkcjonalnych: Kra-
ków, Tarnów, Nowy Sącz, Gorlice, 
Podhale- Zakopane, Nowy Targ oraz 
Chrzanów. Możliwość skorzystania z 
tego instrumentu jest ogólną szansą 
warunkującą zrównoważony rozwój 
poszczególnych gmin jak i całego 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Gorlice). Drugą uchwałą przejęto 
od Zarządu Województwa Mało-
polskiego zadanie zarządzania pu-
bliczną drogą wojewódzką (odcinek 
drogi wojewódzkiej nr 979 relacji 
Moszczenica - Gorlice- ul. Skrzyń-
skich w miejscowości Gorlice, w 
zakresie pełnienia funkcji inwestora 
na czas przygotowania „Połączenie 
ciągu pieszego prowadzącego od ul. 
Azaliowej z drogą wojewódzką nr 
979 w Gorlicach „realizowanego w 
ramach przedsięwzięcia inwestycyj-

nego pn. „Budowa przejścia łączą-
cego ul. Azaliowa z ul. Skrzyńskich 
w Gorlicach)”. W trzeciej uchwale 
radni zaliczyli drogi do kategorii 
dróg publicznych gminnych(ul. Dę-
bowa, ul. Cmentarna). W czwartej 
uchwale wystąpiono do Zarządu 
Powiatu Gorlickiego o opinię do 
propozycji pozbawienia odcinka 
drogi kategorii drogi publicznej 
gminnej oraz zaliczenia odcinka 
drogi do kategorii dróg publicz-
nych powiatowych. Ponadto Rada 
Miasta wyraziła zgodę na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy; do-
konała zmiany uchwały Nr 442/
XXXIII/2021 Rady Miasta Gorlice z 
dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przy-
znanie dodatku mieszkaniowego 
oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego; wyrazi-
ła zgodę na zawarcie porozumienia 
międzygminnego dotyczącego po-
wierzenia Gminie Biecz realizacji 

zadania publicznego Miasta Gorlice 
w zakresie pomocy społecznej pole-
gajacego na prowadzeniu i zapew-
nieniu miejsc w ośrodku wsparcia 
dziennego dla mieszkańców Miasta 
Gorlice na czas nieokreślony (za-
danie publiczne, o którym mowa, 
Gmina Biecz będzie realizowała 
przez Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Bieczu); ustaliła wysokość 
opłat za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim przy Przedszkolu Nr 1 w 
Gorlicach; zmieniła uchwałę Nr 194/
XVI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 
26.01.2012 r. w sprawie wprowa-
dzenia programu „Gorlickiej Dużej 
Rodziny”; zmieniła Budżet Miasta 
Gorlice oraz Uchwałę Budżetową 
Miasta Gorlice na 2021r. i zmianę 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gorlice.

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

16 września 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Pawłem 
Szarowiczem Prezesem GKS 
,,Glinik”, w sprawie organizacji 
obchodów 100 lecia klubu GKS 
,,Glinik”(Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie informacyjne w 
sprawie programu ZIT (Nowy 
Sącz, Ł. Bałajewicz).
17 września 2021 roku.
• Uroczystości 82. rocznicy ag-
resji Związku Radzieckiego na 
Polskę oraz Światowego Dnia 
Sybiraka – złożono kwiaty pod 
Krzyżem Katyńskim na Cmen-
tarzu Parafialnym w Gorlicach 
oraz przy obelisku upamiętniają-
cym Sybiraków (R. Kukla).
17- 19 września 2021 roku.
• Spotkanie Burmistrzów Miast 
Bliźniaczych i Partnerskich - na 
zaproszenie Władz
Samorządowych Nyiregyhazy 
(Węgry, Ł. Bałajewicz).
19 września 2021 roku.
• Wręczenie nagród na za-
kończenie XIX Zawodów Strze-
leckich Gorlickiego Klubu Absty-
nenta ,,EGIDA“ (R. Kukla).
• Zakończenie mistrzostw w pił-
ce nożnej Juniorów GKS Glinik 
(R. Kukla).
20 września 2021 roku.
• Wręczenie nagród na za-
kończenie interaktywnej lekcji 
historii poświęconej ks. Bro-
nisławowi Świeykowskiemu, 

zorganizowanej dla uczniów 
z gorlickich szkół w Gorlickim 
Centrum Kultury (R. Kukla).
• Posiedzenie Rady Klastra 
energii ,,Biała Ropa‘‘(Moszcze-
nica, R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Wernisaż wystawy poświę-
conej 115-leciu gorlickiego 
,,Kromera“, zorganizowanej w 
Muzeum PTTK w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
21 września 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Pawłem 
Szarowiczem w sprawie obcho-
dów 100-lecia klubu GKS ,,Gli-
nik”(Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kuk-
la).
• Spotkanie okolicznościowe z 
okazji 55-lecia działalności Po-
radni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Gorlicach (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
22 września 2021 roku.
• Forum Wójtów, Burmistr-
zów i Prezydentów Małopolski 
(Kraków, R. Kukla).
• Spotkanie z Panią Janiną Bur-
zyńską Dyrektorem Oddziału 
Terenowego KOWR w Kra-
kowie, w sprawie uregulowania, 
przejęcia gruntów, przeznaczo-
nych pod
inwestycje miejskie (Kraków, R. 
Kukla).
• Uroczystość ogłoszenia wy-

ników i wręczenia nagród XXV 
Jubileuszowej Edycji
Konkursu Modernizacja Roku 
& Budowa XXI w. (Warszawa, 
Ł. Bałajewicz). Miasto Gorli-
ce otrzymało wyróżnienie za 
inwestycję – Pomnik ,, Latarnia 
nieobecnych
- Sidur Przechodniów w Gor-
licach”, usytuowanym przy 
cmentarzu żydowskim, przy ul. 
Stróżowskiej w Gorlicach.
24 września 2021 roku.
• Oficjalne wręczenie aktów 
powołania, członkom Gmin-
nej Społecznej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 
(R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielami 
Uniwersytetu Złotego Wieku, w 
sprawie organizacji obchodów 
15. lecia działalności (R. Kukla).
• Spotkanie z Panem Andrzejem 
Welcem Prezesem Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Gorlickiego i upiększania Mias-
ta Gorlice z okolicą, w sprawie 
podsumowania działalności oraz 
dalszych planów (R. Kukla).
• Uroczystość wręczenia nag-
ród, na zakończenie turnieju 
piłki siatkowej -
zorganizowanego przez Urząd 
Gminy Gorlice (R. Kukla).
25 września 2021 roku.
• Oficjalne otwarcie, oraz gala 
wręczenia nagród VI edycji Gor-
lickiej Spartakiady

Seniorów, zorganizowanej w 
ramach I Gorlickich Dni Seniora 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
26 września 2021 roku.
• Rodzinny piknik sportowy 
WOT Games - zorganizowany 
z okazji Święta Wojsk Obrony 
Terytorialnej na gorlickim Rynku 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Powitanie uczestników prze-
jazdu pociągiem Retro (relacji 
Gorlice –Biecz - Gorlice
Zagórzany) na stacji w Gorli-
cach, zorganizowanego przez 
Nowosądeckie Stowarzyszenie 
Miłośników Kolei, w ramach 
projektu ,,Małopolskie Szlaki Tu-
rystyki Kolejowej” (R. Kukla).
28 września 2021 roku.
• Uroczysta gala wręczenia nag-
ród XXXI edycji Konkursu PZITB 
,,Budowa Roku 2020“ (War-
szawa, R. Kukla). Miasto Gorlice 
otrzymało nagrodę III stopnia 
za inwestycję ,, Miasteczko Ru-
chu Drogowego w Gorlicach – 
ul. Stawiska” (R. Kukla).
29 września 2021 roku.
• Spotkanie z młodzieżą I LO im. 
M. Kromera w Golicach , pod-
sumowujące wyjazd do Miasta 
partnerskiego Nyiregyhazy (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie robocze z projek-
tantem, muru oporowego na 
cmentarzu w Sokole (Ł. Bała-
jewicz).
30 września 2021 roku.

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



11wrzesień 2021

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

• Uroczystość wręczenia medali, 
przyznanych przez Prezyden-
ta RP, za długoletnie pożycie 
małżeńskie - dla par z terenu 
Miasta Gorlice oraz Gminy Gorli-
ce (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
1 października 2021 roku.
• Premiera spektaklu ,,Chory z 
urojenia” w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Otwarte Drzwi (GCK, 
R. Kukla).
2 października 2021 roku.
• Wręczenie nagród na za-
kończenie zawodów, w dyscypli-
nie kolarskiej i rolkarskiej, w 
ramach Weekendu Naftowego 
(R. Kukla).
4 października 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Sta-
nisławem Gurbą przedstawicie-
lem Fundacji ,,Wyjdź z Domu”
w sprawie działalności Gorlickie-
go Klubu Seniora (R. Kukla).

• Przekazanie roweru - nagrody 
dla uczniów Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 3 w Gorlicach,
laureatów konkursu, zorgani-
zowanego w ramach Europej-
skiego Tygodnia Zrównoważo-
nego Transportu (R. Kukla).
6 października 2021 roku.
• Spotkanie Zespołu d.s. budże-
tu obywatelskiego Miasta Gorli-
ce, w sprawie analizy wniosków, 
zgłoszonych przez mieszkańców 
(Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z Panem Konradem 
Fijołkiem Prezydentem Miasta 
Rzeszowa, w sprawie współpra-
cy dotyczącej obchodów 200. 
urodzin Ignacego Łukasiewicza, 
przypadających w 2022 roku 
(Rzeszów, R. Kukla, Ł. Bała-
jewicz).
• Uroczyste podpisanie listu 
intencyjnego w sprawie usta-

nowienia roku 2022 ,,Rokiem
Ignacego Łukasiewicza“ przez 
przedstawicieli Województwa 
Podkarpackiego, na zaproszenie 
Marszałka Województwa Pod-
karpackiego (Rzeszów, R. Kuk-
la, Ł. Bałajewicz).
• Gala laureatów IV edycji 
programu ,,Moje miejsce na 
Ziemi” na zaproszenie Fundacji
Orlen (Katowice, D. Janeczek).
Miasto Gorlice za projekt ,,Cu-
downa Lampa Łukasiewicza” 
otrzymało grant w wysokości 15 
000 złotych.
7 października 2021 roku.
• Spotkanie w MPGK, w sprawie 
lokalizacji ogrzewalni (Ł. Bała-
jewicz).
8 października 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Łukaszem 
Smółką Wicemarszałkiem Wo-
jewództwa Małopolskiego

w sprawie połączeń kolejowych 
(Kraków, R. Kukla).
• Spotkanie z dziennikarzami - 
w związku z wizytą studyjną w 
Gorlicach, poświeconą postaci 
Ignacego Łukasiewicza, twór-
cy przemysłu naftowego Ziemi 
Gorlickiej, wynalazcy pierwszej 
ulicznej lampy – w ramach 
promocji inicjatywy obchodów 
Roku 2022 ,,Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza” (Ł. Bałajewicz).
9 października 2021 roku.
• Obchody Jubileuszu 100-lecia 
Klubu GKS ,,Glinik” – wręczenie 
nagród na zakończenie
meczu seniorów Glinik Gorlice 
- Wisła Kraków oraz spotkanie 
okolicznościowe podsumowują-
ce działalność Klubu (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz).
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Klub Rad-
nych Prawa 
i Sprawied-
liwość in-
terpelował 
w kwestii 
s p a l a r n i 
śmieci.       
W odpowie-

dzi na interpelację w sprawie 
podjęcia działań w kierunku nie-
dopuszczenia do powstania w 
Gorlicach spalarni śmieci, Urząd 
Miejski w Gorlicach informuje, że 
postępowanie administracyjne 
dotyczące wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
dla realizacji przedsięwzięcia pn. 
„Budowa instalacji energetyczne-
go wykorzystania frakcji palnych 
uzyskiwanych z przetwarzania 
odpadów w Gorlicach” planowa-
nego do realizacji przez Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych 
„EMPOL” Sp. z o.o. z/s os. Rze-
ka 133 w Tylmanowej zostało 
zakończone wydaniem decyzji, 
która stała się ostateczna w dniu 
23 maja 2016r.
W trakcie postępowania w 
sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
dla realizacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia, strony zostały 
należycie poinformowane o 
wszczęciu i zakończeniu po-
stępowania administracyjnego 
oraz o wydaniu decyzji przez 
Burmistrza Miasta Gorlice. Tym 
samym poinformowano strony 
o możliwości wypowiedzenia 
się co do zebranych dowodów 
i materiałów w sprawie oraz o 
prawie do zgłaszania żądań i 
uwag. Dodatkowo, o powyższym 

poinformowano społeczeństwo 
poprzez zamieszczenie zawia-
domień na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta w Gorlicach, jak 
również w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
Urząd Miejski w Gorlicach infor-
muje ponadto, iż na dzień 14 
października 2021r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
(sala nr 206) po zakończeniu 
sesji Rady Miasta zaplanowa-
no spotkanie z przedstawicie-
lami zarządu Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych „EMPOL” 
Sp. z o.o., na które Państwa ser-
decznie zapraszamy. Spotkanie 
to będzie okazją do poruszenia 
kwestii zawartych w Państwa in-
terpelacji.
Członkowie klubu interpe-
lowali też w kwestii zakupu 
przez Miasto Gorlice nieru-
chomości przy ul. Pięknej 7.
Odpowiadając na Państwa pis-
mo złożone w imieniu Rady Ro-
dziców Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Stanisława Konarskiego 
w dniu 23 września 2021r., a 
dotyczące zakupu przez Miasto 
Gorlice nieruchomości gruntowo 
– budynkowej przy ul. Pięknej 7 
celem powiększenia terenu sz-
koły, zwiększenia jej zaplecza dy-
daktycznego i wydzielenia drogi 
dojazdowej niniejszym informu-
ję, że na chwilę obecną wniosek 
ten nie może zostać rozpatrzony 
pozytywnie. 
 Zakup działek Nr 1803/46 i Nr 
1803/45 wraz z budynkiem o 
łącznej powierzchni 0,0722 ha 
wiąże się z bardzo dużym wy-
datkiem, a w budżecie miejskim 
brak jest wolnych środków, któ-

re mogłyby być przeznaczone 
na ten cel. Obecnie notuje się 
bardzo dynamiczny wzrost cen 
nieruchomości, a Miasto aktu-
alnie zmaga się z ponoszeniem 
sporych wydatków związanych 
z wywozem odpadów z terenu 
byłej Rafinerii Nafty GLIMAR 
oraz finansowaniem licznych roz-
poczętych zadań inwestycyjnych. 
Ponadto trwająca od ubiegłe-
go roku sytuacja epidemiolo-
giczna wpłynęła niekorzystnie na 
budżet miejski, czego skutkiem 
są niższe niż zakładano dochody 
Miasta. 
Wspomnieć jednak tutaj na-
leży, że Miasto wychodząc na-
przeciw potrzebie zwiększenia 
bezpieczeństwa uczestników 
ruchu przy wjeździe na teren 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w 
granicach możliwości terenowo – 
prawnych nabyło w 2004 r. od-
płatnie działkę Nr 1788/7 w pow. 
0,0065 ha celem poszerzenia 
przedmiotowego ciągu komuni-
kacyjnego.
Jednocześnie nadmieniam, że 
budynek usytuowany do nabycia 
działce Nr 1803/46 wybudowany 
w latach 70 – tych jest typowym 
budynkiem mieszkalnym jedno-
rodzinnym i jego adaptacja oraz 
dostosowanie do współczesnych 
wymogów funkcji oświatowych 
mogłyby być niemożliwe. Mody-
fikacja funkcji tego tereny wy-
magałaby także zmiany w miejs-
cowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gorlice. 
Poszerzenie istniejącego wjazdu 
również  jest problematyczne z 
uwagi na znajdującą się na pr-
zyległej do działki Nr 1803/46 

nieruchomości stację trafo wraz 
z szerokim zakresem okablowa-
nia. 
Dodać należy, że Miasto Gorlice 
zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo oświatowe corocznie 
wywiązuje się z obowiązku 
zapewnienia możliwości kor-
zystania z wychowania przed-
szkolnego wszystkim dzieciom 
zamieszkałym na terenie miasta 
zgłoszonym podczas postępowa-
nia rekrutacyjnego do publicz-
nych przedszkoli. Dzieciom, 
które nie zostały przyjęte do 
przedszkola wskazanego przez 
rodziców z uwagi na brak wol-
nych miejsc, proponuje się inne 
położenie najbliżej wnioskowa-
nego, tak aby każde z nich miało 
zapewnioną opiekę. Ogólnie 
liczba miejsc w przedszkolach 
publicznych przewyższa liczbę 
chętnych dzieci do korzystania 
z wychowania przedszkolnego w 
tych placówkach. 
Mając na względzie powyższe 
brak jest możliwości pozytywne-
go załatwienia Państwa wniosku 
o nabycie nieruchomości grun-
towo – budynkowej oznaczonej 
działkami Nr 1803/46 i 1803/45 
przy ul. Pięknej na wskazany cel.

Joanna Bu-
bak inter-
pelowała w 
sprawie pr-
zejęcia pr-
zez Miasto 
drogi we-
wnętrznej 
bocznej od 

ul. Wyszyńskiego
W odpowiedzi na interpe-
lację z dnia 23.09.2021 roku w 
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sprawie przejęcia przez Miasto 
drogi wewnętrznej bocznej od 
ul. Wyszyńskiego informuję, 
że Miasto przejmuje grunty pr-
zeznaczone pod drogi zgodnie 
z Miejscowym Planem Zagos-
podarowania Przestrzennego. 
Droga wewnętrzna o której 
przejęcie Pani wnioskuje nie 
jest ujęta w/w Planie. Brak jest 
podstaw prawnych do przejęcia 
gruntów.  Dodatkowo informu-
ję, że Miasto jest właścicielem 
gruntów i dróg o nieutwardzo-
nej nawierzchni, umożliwiające 
bezpieczny przejazd. Z uwagi na 
niewystarczającą ilość środków 
finansowych w budżecie Miasta 
nie widzę obecnie możliwości pr-
zejęcia i utrzymania wnioskowa-
nej drogi.

Lucyna Ja-
mro inter-
pelowała w 
s p r a w i e 
stworzenia 
e l e k t r o -
n i c z n e g o 
systemu in-
formacji pa-

sażerskiej
 W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 21.09.2021 r. 
w sprawie stworzenia elektro-
nicznego systemu informacji pa-
sażerskiej informuję, że podjęte 
zostaną działania zmierzające 
do uruchomienia w przyszłości 
systemu  informacji pasażer-
skiej wyposażonego w ekrany 
na głównych przystankach au-
tobusowych, na których były-
by wyświetlane informacje o 
odjazdach autobusów. Decy-
zja o zakupie ekranów i innych 
elementów systemu zostanie 
podjęta w razie możliwości za-
bezpieczenia na ten cel środków 
z budżetu miasta w kolejnych la-
tach budżetowych.
Nadmieniam, że obecnie działała 
część systemu dynamicznej in-
formacji pasażerskiej oparta na 
aplikacji mobilnej na smartfony 
pn. „Kiedy przyjedzie?”, dzięki 
której można uzyskać infor-
macje o rzeczywistym czasie 
oczekiwania na przyjazdy auto-
busów komunikacji miejskiej na 
dany przystanek, uwzględniają-
cym warunki ruchu drogowe-
go. Ponadto godziny odjazdów 
miejskich autobusów można 
obecnie sprawdzać za pomocą 
wyszukiwarki internetowej w 
ogólnodostępnym systemie 
„Mapy Google” .
Interpelował też w kwestii 
uciążliwości zapachowych 
pochodzących z terenu Em-
pol
W odpowiedzi na wniosek z dnia 
21 września 2021 roku dotyczą-
cy uciążliwości zapachowych po-
chodzących z terenu działalności 
Zakładu Zagospodarowania Od-
padów Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o. 
przy ul. Przemysłowej w Gorli-
cach, Urząd Miejski informuje, 
że w związku z poruszeniem tej 
kwestii na posiedzeniu Komisji 
Spraw Społecznych Rady Miasta 
Gorlice dnia 16 września 2021 
roku wezwano Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych „EMPOL” 
Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień, 
które tut. Urząd przekazuje w 
załączeniu. 
Odnosząc się do kwestii orga-
nizacji spotkania z zarządem Pr-
zedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych „EMPOL” Sp. z o.o., tut. 
Urząd informuje, że spotkanie to 
odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach w sali 
nr 206  w dniu 14 października 
2021 roku po zakończeniu sesji 
Rady Miasta.

R y s z a r d 
L u d w i n 
złożył inter-
pelację w 
s p r a w i e 
m o n t a ż u 
p r o g ó w 
zwalniają-
cych

W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta w 
dniu 23 września 2021 roku w 
sprawie montażu progów zwal-
niających na ulicy Żeromskiego 
informuję, że progi zwalniające 
powodują nadmierne niszczenie 
nawierzchni (w miejscach mo-
cowania), utrudniają spływ wód 
a w okresie zimowym utrudniają 
odśnieżanie. 
Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że wstrząsy i drgania eksploata-
cyjne są uciążliwe dla najbliżej 
położonych posesji, a hamowa-
nie i przyspieszanie powoduje 
nadmierne wydzielanie spalin. 
Jednocześnie progi stanowią 
zagrożenie dla pojazdów jed-
nośladowych: rowerów i mo-
tocykli. Biorąc pod uwagę 
powyższe argumenty wniosek 
nie może zostać załatwiony po-
zytywnie.
Niezależnie od powyższe-
go, w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym 
będę czynił starania, aby w pr-
zyszłorocznym budżecie Miasta 
wprowadzić budowę wyniesio-
nego przejścia  dla pieszych w 
obrębie skrzyżowania ul. Żerom-
skiego z ul. Krzewickiego. 

Adam Pie-
chowicz in-
terpelował 
w sprawie 
t a b l i c y 
o g ł o s z e -
niowej
W odpowie-
dzi na wnio-

sek złożony w dniu 23.09.2021 r. 
w sprawie zainstalowania ogól-
nodostępnej tablicy ogłosze-
niowej w okolicach sklepu 

„Centrum” przy ul. Węgierskiej 
w Gorlicach uprzejmie infor-
muję, że wystąpiono do właś-
ciciela tego terenu z prośbą o 
jego udostępnienie na cel posa-
dowienia tablicy ogłoszeniowej. 
Po uzyskaniu zgody możliwy 
będzie zakup i montaż w tym 
miejscu ogólnodostępnej tablicy 
ogłoszeń.
Złożył też interpelację w 
kwestii nieruchomości grun-
towo-budynkowej przy ul. 
Pięknej 7
Odpowiadając na Pana inter-
pelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 23 wrześ-
nia 2021r. w sprawie rozważenia 
możliwości wykupu przez Miasto 
Gorlice od osoby prywatnej nie-
ruchomości gruntowo-budyn-
kowej przy ul. Pięknej 7 w celu 
poszerzenia wjazdu do Miejskie-
go Zespołu Szkół nr.1 oraz po-
zyskania dla szkoły atrakcyjnego 
terenu inwestycyjnego informu-
ję, że na chwilę obecną wniosek 
ten nie może zostać rozpatrzony 
pozytywnie.  
Budynek usytuowany na 
wnioskowanej do nabycia dział-
ce Nr 1803/46 wybudowany w 
latach 70-tych jest typowym 
budynkiem mieszkalnym jedno-
rodzinnym i jego adaptacja oraz 
dostosowanie do współczes-
nych wymogów funkcji oświa-
towej mogą być niemożliwe. 
Modyfikacja funkcji tego terenu 
wymagałaby także zmiany w 
miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta 
Gorlice. Poszerzenie istniejącego 
wjazdu jest również problema-
tyczne z uwagi na znajdującą 
się na sąsiedniej działce stację 
trafo z szerokim zakresem okab-
lowania. Należy tu jednak nad-
mienić, że Miasto wychodząc 
naprzeciw potrzebie zwiększenia 
bezpieczeństwa uczestników ru-
chu przy wjeździe i wyjeździe z 
terenu Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1 przy ul. Pięknej nabyło w 
2004 r. w drodze umowy nota-
rialnej działkę Nr. 1788/7 o pow. 
0,0065 ha celem poszerzenia 
przedmiotowego ciągu komuni-
kacyjnego.  
Zakup działek wraz z budynkiem 
wiąże się z bardzo dużym wydat-
kiem, a aktualnie Miasto Gorlice 
obciążone jest sporymi kosztami 
wywozu odpadów z terenu byłej 
Rafinerii Nafty GILMAR oraz fi-
nansuje liczne rozpoczęte zada-
nia inwestycyjne, co sprawia że 
w budżecie brak jest wolnych 
środków, które mogłyby być pr-
zeznaczone na ten cel. Ponadto 
trwająca od ubiegłego roku sytu-
acja epidemiologiczna wpłynęła 
niekorzystnie na budżet miejski, 
czego skutkiem są niższe niż za-
kładano dochody Miasta.  
Mając powyższe na uwadze, 
na chwilę obecną pozytywne 

załatwienie wniosku o nabycie 
przez Miasto nieruchomości przy 
ul. Pięknej jest niemożliwe. 

L i d i a 
Piotrowicz 
i n t e r p e -
lowała w 
sprawie re-
m o n t u 
nawierzch-
ni ul. 
Pułaskiego

W odpowiedzi na interpelację z 
dnia 16.09.2021 roku w sprawie 
remontu nawierzchni na ul. 
Pułaskiego informuję, że sprawa 
będzie analizowana i oceniania 
przy tworzeniu projektu budżetu 
na 2022 rok.  
Informuję także, że zarówno uli-
ca Pułaskiego jak i pozostałe na 
terenie osiedla domów jednoro-
dzinnych uzbrojone są w kolek-
tor kanalizacji ogólnospławnej. 
Kanalizacja jest w złym stanie 
technicznym, występują częste 
awarie, szczególnie na ul. Mich-
ny. Pożądanym rozwiązaniem 
jest modernizacja wszystkich 
ulic na terenie tego osiedla po-
przedzona budową kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Dołożę 
starań, aby projekt budżetu na 
2022 rok uwzględniał wykona-
nie projektu na modernizację 
ulic: Pułaskiego, Laskowskiego, 
Michny i Małej

Jan Woj-
narski in-
terpelował 
w sprawie 
wykonania 
prac kon-
serwacyj -
nych w 
b u d y n k u 

przy ulicy Dukielskiej 73
W odpowiedzi na Pana wnio-
sek z 22 września 2021 roku, 
w sprawie wykonania prac kon-
serwacyjnych w budynku przy 
ulicy Dukielskiej 73 informuję, 
że naprawa kotła centralnego 
ogrzewania została wykonana 
27 września br. Pozostałe prace 
dotyczące czyszczenia budynku, 
naprawy płytek na schodach 
wejściowych oraz pielęgnacyjnej 
drzew, zostały zlecone Miejskie-
mu Zakładowi Usług Komunal-
nych i zgodnie z oświadczeniem 
Dyrektora tej jednostki, zostaną 
zrealizowane w październiku 
bieżącego roku.
Natomiast w sprawie opuszczo-
nego budynku przy ulicy Dukiel-
skiej 69 informuję, że Straż Miej-
ska nie stwierdziła przebywania 
w nim osób trzecich. Z uwagi na 
to, że w dostępnych rejestrach 
właściciele tej nieruchomoś-
ci figurują jako osoby zmarłe 
i brak jest ustaleń co do osób, 
które mogłyby nabyć prawo do 
spadku, Straż Miejska będzie 
w ramach patrolowania miasta 
uwzględniać ten teren. W os-
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VI Gorlicka Spartakiada Se-
niorów przeszła do histo-
rii - tym wydarzeniem roz-
poczęliśmy I Gorlickie Dni 
Seniora. 
25 września br., w sobotę, w 
hali sportowej OSiR, w dziewię-
ciu konkurencjach mierzyło 
się ponad 100 zawodników, 
reprezentujących m.in. Polski 
Związek Emerytów i Rencis-
tów, Gorlickie Stowarzyszenie 
Seniorów, Uniwersytet Złotego 
Wieku, Gorlicką Radę Seniorów, 
Polski Związek Diabetyków, 
Gorlicki Klub Seniora oraz 
Zarządy Osiedli. Tradycyjnie już 
w wydarzeniu wystartowali też 
goście z zaprzyjaźnionego Bar-
dejowa.
Wydarzenie w imieniu Bur-
mistrza Miasta Gorlice Rafała 
Kukli, otworzył jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz. Uczestników 
przywitał też Przewodniczą-
cy Rady Powiatu i rektor UZW 
Roman Dziubina, gospodarz 
spartakiady Dyrektor OSiR w 
Gorlicach Mariusz Duszowicz 
oraz Kierownik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Promocji Wojciech 

Zapłata.
Podczas wydarzenia zaprezen-
towali się zawodnicy Gorlickiego 
Klubu Sportów Walki, którzy za-
demonstrowali przed seniorami 
swoje umiejętności.
Impreza sportowa przezna-
czona była dla seniorów 60+, 
którzy wzięli udział w ośmiu 
konkurencjach indywidualnych 
oraz zawodach Nordic Walking, 
które odbyły się w Parku Miej-
skim. Oprócz rywalizacji spor-
towej można było skorzystać 
z porad dietetycznych i analizy 
wagi ciała przygotowanej przez 
BONNE SANTE, a także zmier-
zyć ciśnienie krwi, poziom cuk-
ru i cholesterolu w organiźmie, 
dzięki Polskiemu Stowarzysze-
niu Diabetyków - Zarząd Powia-
towy Gorlice.
Podsumowanie zawodów miało 
miejsce w restauracji Hotelu 
Lord, gdzie wyróżnieni zostali 
najlepsi zawodnicy. Pamiątkowe 
dyplomy, medale oraz nagrody 
wręczył Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla oraz Dyrek-
tor OSiR w Gorlicach Mariusz 
Duszowicz.

3 października br., Białą 
Niedzielą zakończyły się I 
Gorlickie Dni Seniora. Na 
seniorów czekały porady o 
zdrowiu i bezpieczeństwie oraz 
koncerty!
Seniorzy mogli skorzystać z 
porad zdrowotnych geriatry dr. 
Tomasza Płatka, porad żywie-
niowych i bezpłatnej analizy 
składu ciała prowadzonych pr-
zez firmę Bonne Sante, czy po-
rad pielęgnacyjnych „Zdrowy 
Senior”. Wszyscy chętni mogli 
zmierzyć ciśnienie tętnicze i 
poziom cukru we krwi. Firma 
„Więcej Słyszę” wykonywała 
bezpłatne badanie słuchu.
Porad udzielali funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach, Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów oraz 
Radca Prawny.
Wydarzenie zakończyło się 
koncertami zespołów RUSH 
oraz Retro Cafe, które po-
prowadziły gorlickich seniorów 
do przedwojnia, PRL- u i cza-
sów współczesnych.
I Gorlickie Dni Seniora od-
bywały się pod Patronatem 
Burmistrza Miasta Gorlice, 
Starosty Gorlickiego, Prezesa 
Stowarzyszenia Uniwersytet 
Złotego Wieku w Gorlicach, 
Stowarzyszenia MANKO i Gło-
su Seniora.

I GORLICKIE DNI SENIORA ZA NAMI!I GORLICKIE DNI SENIORA ZA NAMI!
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Już po raz ósmy Stowarzyszenie 
Manko – Głos Seniora zorgani-
zowało Międzynarodowe Seniora-
lia w Krakowie, które już na stałe 
wpisały się w kalendarz wydarzeń 
Małopolski. Integrują środowisko 
seniorów, a także promują ak-
tywność i zdrowy styl życia. Na  
wydarzeniu nie mogło zabraknąć 
Gorlic - miasta przyjaznego senio-
rom.
Głównym punktem Seniora-
liów była konferencja dla koor-
dynatorów polityki senioralnej 
„Doświadczenia i inspiracje w 
polityce senioralnej gmin”. Miasto 
Gorlice reprezentował Piotr Wiel-
gus z Wydziału Oświaty, Kultury i 
Promocji.
Międzynarodowe Senioralia od-
bywają się corocznie i gromadzą 
dużą liczbę uczestników – pr-
zedstawicieli miast partnerskich 

programu „Gmina Przyjazna Se-
niorom”, członków Rad Seniorów, 
Uniwersytetów Złotego Wieku, 
instytucji publicznych i społecz-
nych.
Gorlice od kilku lat szczycą się 
tytułem Gmina Przyjazna Se-
niorom. Od wielu lat działa tu-
taj Uniwersytet Złotego Wieku 
czy Gorlicka Rada Seniorów. W 
2019 r. otwarto Klub Seniora, a 
już wkrótce powstanie Dzienny 
Dom Seniora. Dzięki współpra-
cy ze Stowarzyszeniem MANKO, 
miasto przystąpiło do Ogólnopol-
skiej Karty Seniora - programu 
dzięki któremu gorliccy Seniorzy 
mogą otrzymać zniżki na wybra-
ne produkty i usługi! 
Organizatorem wydarzenia jest 
Stowarzyszenie MANKO.
Źródło: mat. własne, www.glos-
seniora.pl

VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie za nami

Gorlice zaatakowały Śląsk - promocyjnie!
W ostatnich dniach, na 10 porta-
lach informacyjnych aglomeracji 
śląskiej, pojawiły się artykuły za-
praszające do naszego miasta oraz 
odcinek „Na dwóch kołach“ w TV 
Silesia. Ta wielostronna promocja 
pozwoli skutecznie dotrzeć do 
mieszkańców tego regionu i za-
prosić do odwiedzin Gorlic - Miasta 
Światła!
„Gorlice – niepisana stolica Bes-
kidu Niskiego“ - artykuł pod tym 
tytułem ukazał się w sekcji czas 

wolny oraz w mediach społecznoś-
ciowych lokalnych portali:
- Tarnowskie Góry www.tar-
nowskiegory.info
- Świętochłowice www.ngs24.pl
- Ruda Śląska www.rudzianin.pl
- Piekary Śląskie www.piekary.info
- Chorzów www.chorzowski.pl
- Katowice www.24kato.pl
- Knurów www.twojknurow.pl
- Bytom www.bytomski.p
- Tychy www.nowinytyskie.pl
- Zabrze www.dzisiajwzabrzu.pl

Łącznie powyższe serwisy osia-
gają 1 300 000 odsłon mie-
sięcznie, a posty na funpage`ach 
generują zasięgi o wartości 2 600 
000.
To nie są jedyne działanie marke-
tingowe skierowane w ten region 
Polski. Ogólnopolska telewizja 
Silesia własnie tam, ma najwięk-
szą oglądalność. Niedawno goś-
ciliśmy w Gorlicach pozytywną i 
pełną energii ekipę programu „Na 
dwóch kołach”, która przemier-

zając na rowerach gorlickie ścieżki, 
zatrzymała się w najbardziej inte-
resujących i wyjątkowych miej-
scach w naszym mieście! Efekty 
ich wizyty można było obejrzeć na 
antenie TVS.

Zapraszamy w Beskid Niski! Za-
praszamy do Gorlic! Jesień będzie 
u nas najpiękniejsza!

W tym roku przypada wyjąt-
kowa rocznica - 115-lecia funk-
cjonowania gorlickiego „Kro-
mera“. Ten jubileusz zbiegł się 
z końcem remontu niezwykłe-
go i jednego z najpiękniejszych 
budynków naszego Miasta. 
Z tej okazji, w Muzeum PTTK 
odbył się wernisaż wystawy 
poświęconej szkole.
W jej otwarciu wziął udział, w 
imieniu Burmistrza Rafała Kukli 

jego Zastępca Łukasz Bała-
jewicz. Wśród gości znaleźli 
się też wychowankowie szkoły, 
grono pedagogiczne, sympaty-
cy oraz pasjonaci, a także Rad-
ni Miasta i Powiatu. Przybyłych 
gości przywitała kustosz mu-
zeum Katarzyna Liana oraz 
Dyrektor Liceum Jan Drożdż.
Ekspozycja dostępna będzie 
do 5 listopada 2021 r.

Gorlicki Kromer ma już 115 lat!



Rozmawiali o ks. ŚwieykowskimRozmawiali o ks. Świeykowskim
15 września br. byliśmy świad-
kami interesującego spotkania 
poświęconego bohaterskiemu 
ks. Bronisławowi Świeykowskie-
mu – burmistrzowi z dni gro-
zy. Wszystkich, którzy nie mieli 
możliwości uczestniczyć w wy-
darzeniu osobiście, zachęcamy 
do obejrzenia nagrania ze spot-
kania. Do materiału video zo-
stały dodane napisy.
Wydarzenie otworzyli Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz 
Dyrektor Gorlickiego Centrum 
Kultury Janusz Zięba. Spotkanie 
poprowadziła Urszula Karasińska 
– pasjonatka historii, bibliofil, 
długoletni pracownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gorlicach, 
koordynatorka projektu „Świad-
kowie lokalnej historii”, autorka 
książki „Gorlickie ulice – tak je 
pamiętamy. Stróżowska”.
Wydarzenie miało formę krót-
kiego panelu z udziałem pasjo-
natów historii – ks. Proboszcza 
Stanisława Ruszela, Katarzyny 
Liany z Muzeum Regionalnego 
PTTK w Gorlicach oraz Leszka 
Wojtasiewicza – kolekcjonera.
Ks. Bronisław Świeykowski to 
bohaterski komisaryczny bur-
mistrz Gorlic z czasów I wojny 
światowej. Kierował pracą zarzą-
du miasta ratując mieszkańców 
od głodu i nieszczęść. Autor 
pamiętnika „Z dni grozy w Gor-
licach”. Odznaczony godnością 
szambelana papieskiego oraz 
tytułem Honorowego Obywatela 
Miasta Gorlice.
Poeta Karol Irzykowski w swo-

ich „Sonetach gorlickich” na-
zwał ks. Świeykowskiego „bur-
mistrzem ruin”. Trudne zadanie 
pokierowania losami miasta i 
jego mieszkańców przyjął on 
na prośbę Rady Miasta 25 wr-
ześnia 1914 r. W tych dniach, 
w obliczu zbliżających się wojsk 
rosyjskich, miasto opuściły jego 
dotychczasowe władze. Od lis-
topada 1914 r., kiedy to wojska 
rosyjskie po raz pierwszy weszły 
do Gorlic, aż po Bitwę Gorlic-
ką w maju 1915 r. miasto było 
areną nieustających działań 
wojennych. Głównym celem, 
jaki postawił sobie Świeykowski 
pełniąc obowiązki burmistrza 
Gorlic, była obrona ludności pr-
zed krzywdą ze strony rosyjskich 
żołnierzy. W obliczu grożącego 
mieszkańcom głodu, dzięki jego 
zabiegom udało się pozyskać 
dostawy żywności z Jasła i 
Biecza, dokąd osobiście jeździł 
po mąkę. To Świeykowski ryzy-
kując życie ocalił pozostałą w 
mieście ludność żydowską, która 
zgodnie z nakazem władz ro-
syjskich nie mogła otrzymywać 
pomocy żywnościowej. Oso-
biście interweniował w obronie 
Polaków i Żydów oskarżanych 
przez Rosjan o szpiegostwo. 2 
maja 1915 Rosjanie zostali wy-
parci z Gorlic. Ks. Świeykowski 
musiał zapewnić utrzymanie i 
kwaterunek setkom uciekinierów 
powracających do zrównanego 
z ziemią miasta. Odbudowywał 
Gorlice ze zniszczeń już jako 
Komisarz Rządowy, bo taką 

20 września br., w Gorlickim 
Centrum Kultury odbyła się 
„Interaktywna lekcja historii” 
poświęcona ks. Bronisławowi 
Świeykowskiemu. Sala te-
atralna rozbrzmiała gromki-
mi brawami, a międzyszkolna 
rywalizacja historyczna wzbu-
dziła wiele emocji, nie tylko 
wśród zawodników, ale także 
zgromadzonej na sali pub-
liczności.
W zmaganiach wzięło udział 15 
uczniów, po 3 reprezentantów 
z każdej ze szkół. Quiz miał 
ciekawy, multimedialny cha-
rakter – uczestnicy odpowia-
dali na pytania prowadzącego 
wydarzenie na bieżąco, za 
pośrednictwem tabletów, a 
wyniki rywalizacji wyświetlane 
były na dużym ekranie, przez 
co widownia mogła aktywnie 
włączyć się do zabawy!
Pytania dotyczyły ks. Bro-
nisława Świeykowskiego – bo-
haterskiego burmistrza Gorlic 
oraz Bitwy Gorlickiej. Konkurs 
transmitowany był na żywo.
Zwycięską szkołą został Miejski 

Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach 
w składzie: Antoni Wisłocki, 
Kacper Skotnicki i Paweł Ok-
siutycz.
W kategorii indywidualnej 
pierwsze trzy miejsca zajęli:
- Antoni Wisłocki (MZS nr 5)
- Kacper Skotnicki (MZS nr 5)
- Kamil Machowski (MZS nr 4)
Po ogłoszeniu wyników, odbyło 
się wręczenie nagród. Gratu-
lacje wraz z nagrodami laure-
aci odebrali z rąk Burmistrza 
Gorlic Rafała Kukli oraz Dyrek-
tora GCK Janusza Zięby.

Serdecznie gratulujemy ws-
zystkim uczestnikom oraz ich 
opiekunom i dziękujemy za za-
angażowanie, wspaniałą rywa-
lizację oraz dobrą zabawę!

Działanie w ramach realizacji 
projektu „Bronisław Świey-
kowski. Burmistrz dni grozy.”,  
dofinansowanego ze środków 
Muzeum Historii Polski w ra-
mach konkursu „Patriotyzm 
Jutra”.

Lekcja historii o ks. Świeykowskim w interaktywnej odsłonie!

godność piastował od listopada 
1915. W listopadzie 1918 r., z 
chwilą odzyskania niepodległoś-
ci przez Polskę, Świeykowski ob-
jął urząd Zastępcy Powiatowej 
Rady Narodowej. Swą pracę dla 
miasta i patriotyczną działalność 
kontynuował do 1920 r., kiedy 
to złożył rezygnację z urzędu 
Komisarza Rządowego. Dzień 
wcześniej, w podziękowaniu za 
ofiarną pracę, Rada Miasta Gor-
lice nadała ks. Świeykowskiemu 
honorowe obywatelstwo miasta. 

Dalsze lata, to okres wytężonej 
pracy społecznej na rzecz edu-
kowania młodego pokolenia gor-
liczan, rozwoju gospodarczego 
miasta oraz odbudowy jego po-
tencjału zniszczonego w wyniku 
działań wojennych.
Działanie w ramach realizac-
ji projektu „Bronisław Świey-
kowski. Burmistrz dni grozy.”,  
dofinansowanego ze środków 
Muzeum Historii Polski w ramach 
konkursu „Patriotyzm Jutra”.
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Zbliża się zmiana czasu na 
zimowy i dni stają się coraz 
krótsze. Zmieniają         się 
też warunki pogodowe. Co za 
tym idzie, musimy się liczyć z 
faktem, że sporą ilość naszego 
czasu na zewnątrz będziemy 
spędzać w warunkach ogra-
niczonej widoczności. Niesie 
to ze sobą niebezpieczeństwo 
związane z poruszaniem           
się po drogach publicznych 
po zmroku. Chociaż mamy 
coraz lepszą infrastrukturę 
drogową, coraz więcej chod-
ników i ścieżek rowerowych to 
jednak spora część pieszych i 
rowerzystów porusza się w ob-
szarach o zwiększonym ryzyku, 
związanym z brakiem oświetle-
nia. 
W tym momencie wypada pr-
zypomnieć, że zgodnie z art. 
11 ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym, „pieszy poruszający 
się po zmierzchu po drodze 
poza obszarem zabudowa-
nym jest zobowiązany używać 

elementów odblaskowych w 
sposób widoczny dla innych 
uczestników ruchu. Odblaski 
muszą także nosić piesi prowa-
dzący poboczem rower, skuter, 
motocykl czy wózek.”
   Posiadanie odblasku lub ele-
mentów świecących to jedna 
kwestia. Druga to sposób ich 
noszenia i związana z tym sku-
teczność. Przykładowo opaski 
odblaskowe powinniśmy no-
sić na stronie bliższej jezdni, 
najlepiej w dolnej części nogi 
lub powyżej łokcia. Wówczas 
jesteśmy widoczni zarówno od 
tyłu, jak i od przodu.
W dobie wszechobecnych te-
lefonów komórkowych, mamy 
prawie zawsze pod ręką urzą-
dzenie emitujące własne 
światło (białe tło wyświetlacza 
lub dioda LED)               Świecąc 
telefonem możemy zwiększyć 
swoje bezpieczeństwo bierne.
Ten sam aspekt dotyczy rowe-
rzystów, którzy poruszają się 
nie tylko po ścieżkach ale rów-

GORLICE MIASTO ŚWIATŁA... ODBLASKOWEGO
nież po drogach publicznych. 
Tutaj mamy jasno określone 
wytyczne dotyczące oświetle-
nia roweru:
Rozporządzenie Ministra 
Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 
sierpnia 2012 r. określa warun-
ki techniczne pojazdów oraz 
zakres ich niezbędnego wypo-
sażenia. 
Rower (oraz wózek rowerowy) 
powinny być wyposażone:

 + z przodu – co najmniej w 
jedno światło pozycyjne barwy 
białej lub żółtej selektywnej;
+ z tyłu – co najmniej w jed-
no światło odblaskowe barwy 
czerwonej o kształcie innym 
niż trójkąt oraz co najmniej w 
jedno światło pozycyjne barwy 
czerwonej;
Mamy nadzieję, że treść arty-
kułu zwiększy bezpieczeństwo 
naszych czytelników na ulicach 
miasta i okolic.

W przyszłym roku powstanie 
wyjątkowa publikacja – bogato 
ilustrowana bajka, której głów-
nym bohaterem będzie Ignacy 
Łukasiewicz – twórca świa-
towego przemysłu naftowego. 
Wydawnictwo ukaże się w 200. 
rocznicę urodzin naszego bo-
hatera! Na ten cel Miasto Gorli-
ce uzyskało grant w wysokości 
15 tys. zł z Fundacji ORLEN w 
ramach konkursu „Moje miej-
sce na Ziemi”.

Głównym celem projektu jest 
zapoznanie najmłodszych 
mieszkańców miasta z posta-
cią Ignacego Łukasiewicza – 
światowej sławy wynalazcy, 
społecznika i filantropa, który 
może stanowić dla nich war-
tościowy wzór do naśladowa-
nia.

Publikacja skierowana będzie 
do przedszkolaków i uczniów 
pierwszych klas szkół pod-
stawowych. Opowieść będzie 
stanowić świetne narzędzie 
edukacyjne dla nauczycieli. 
Ponadto, wydawnictwo będzie 
dostępne w miejskich oraz sz-
kolnych bibliotekach.

Sfinansowano ze środków Fun-
dacji ORLEN w ramach progra-
mu „Moje miejsce na Ziemi”.

Cudowna lampa Łukasiewicza – 
powstanie bajka o gorlickim wynalazcy


