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Feliks Tarczyński to aptekarz, 
społecznik i prężny działacz, 
który w latach 1910 - 1916 był 
burmistrzem naszego Miasta. 
10 września br., z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Klub Gor-
liczan”, odbyło się odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej, na jego 
rodzinnym domu przy ul. Ja-
giełły 8.
Uroczystości rozpoczęły się 
w Dworze Karwacjanów pre-
lekcją poświęconą Feliksowi 

Uhonorowali Feliksa Tarczyńskiego

Tarczyńskiemu, którą wygłosił 
Janusz Sepioł - architekt i his-
toryk sztuki oraz... prawnuk 
Tarczyńskiego.
Następnie uczestnicy udali się 
pod rodzinny dom dawnego 
burmistrza - przy ul. Jagiełły. 
Tu odbyło się uroczyste odsło-
nięcie tablicy pamiątkowej.
Krótkie przemówienie wygło-
sił Burmistrz Rafała Kukla, a 
wydarzenie poprowadził Pre-
zes Zarządu „Klubu Gorliczan“ 

Zdzisław Tohl. Wśród gości 
z wydarzenia znaleźli przed-
stawiciele Miasta i Powiatu. 
W trakcie uroczystości praw-
nuczka Feliksa Tarczyńskiego, 
przeczytała okolicznościowy 
wiersz ku pamięci gorliczani-
na.
Powstanie tablicy zostało dofi-
nansowane ze środków Urzę-
du Miejskiego.

Feliks Tarczyński 
(1861-1916)
Feliks Tarczyński był farmace-

utą, właścicielem 
apteki i burmis-
trzem Gorlic. 
Urodził się w 
Rzeszowie. Po 
gimnazjum w 
Jaśle odbywał 
praktyki w wie-

lu aptekach. W 
1882 roku roz-

począł praktyki u Rogowskie-
go w Gorlicach.
Dyplom magistra farmacji 
uzyskał w 1888 roku na UJ w 
Krakowie.
W Gorlicach pracował w ap-
tekach Rogowskiego i Hipolita 
Nowaka, a później przeniósł 
się do Żydaczowa. Poślubił 
gorliczankę Kazimierę Zydel 
(lub Saydel), córkę sekretarza 
Starostwa Powiatowego. Tam 
też urodził mu się syn Edward.
Po powrocie w 1896 r. do Gor-
lic prowadził początkowo ap-
tekę Hipolita Nowaka, a z cza-
sem założył własna drogerię, 

początkowo w Rynku, później 
w budynku u styku ulic 3 Maja 
i obecnej ul. Ks. Bronisława 
Świeykowskiego.
Na kupionej parceli przy ul. 
Jagiełły 8 wybudował sobie 
dom. Był od 1899 r. członkiem 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół“. W roku 1904 został 
wybrany do Komisji „znawców“ 
budowy gmachu „Sokoła“. Peł-
nił obowiązki członka Sądu 
Honorowego Gniazda gorlic-
kiego i niemal równocześnie 
nie piastował godność członka 
Rady Miasta Gorlic, W latach 
1911-1916 sprawował urząd 
burmistrza.
Obok działalności w magistra-
cie był aktywnym członkiem 
gorlickiego „Sokoła”. W roku 
1904 wszedł w skład komisji 
budowlanej, której powierzo-
no sprawę budowy sokolni. 
Na cel tej budowy Tarczyński 
ofiarował pięć tysięcy sztuk 
cegieł. Bardzo przyczynił się 
również do powstania Cesar-
sko-Królewskie Gimnazjum w 
Gorlicach.
Jak twierdzą źródła, wyka-
zywał rzadką umiejętność go-
dzenia zwaśnionych ze sobą 
stron. Był człowiekiem bez 
uprzedzeń, czego najleps-
zym świadectwem mogą być 
nabożeństwa odprawione w 
Gorlicach po jego śmierci, na 
których w kościele parafialnym 
modlili się katolicy, zaś w syna-
godze – Żydzi.

W dniach 14-15 września br. 
uczniowie z gorlickich szkół pod-
stawowych nowy tydzień roz-
poczęli udziałem w dwudniowych 
warsztatach. Łącząc naukę z za-
bawą stworzyli quest  „Bądź jak 
Ignacy - zostań odkrywcą”.
Quest to edukacyjna gra pole-
gająca na tworzeniu nieozna-
kowanych szlaków, którymi 
można wędrować kierując się 
informacjami zawartymi w wier-
szowanych wskazówkach i za-
gadkach, wzbogacona także o 
ilustracje i mapy. Ze względu na 
swą atrakcyjność i innowacyjne 
podejście do zwiedzania staje się 
coraz bardziej popularna.
Celem warsztatów było roz-
powszechnienie wśród gorlickiej 
młodzieży wiedzy o Ignacym 
Łukasiewiczu – wybitnym wy-
nalazcy, innowatorze i twórcy 
przemysłu naftowego, któremu 
Ziemia Gorlicka zawdzięcza swój 
rozwój.
Uczniowie stali się nie tylko 
twórcami, ale także pierwszymi 

uczestnikami questu. Podjęli 
rzucone samym sobie wyzwa-
nie i wraz z opiekunami przeszli 
całą trasę, odkrywając na nowo 
rodzinne miasto a zarazem 
ślady działalności genialnego, 
choć odrobinę zapomnianego 
wynalazcy. Wspólnie stworzo-
ny quest, wydany zostanie w 
formie papierowej i już wkrót-
ce dostępny będzie dla miesz-
kańców i turystów, o czym po-
informujemy na naszej stronie 
internetowej.
Warsztaty zostały zorgani-
zowane jako element projektu 
„Quest Bądź jak Ignacy - zo-
stań odkrywcą”, realizowanego 
przez Gorlickie Centrum Kultu-
ry w ramach programu „Dzieci 
Kapitana Nemo” Fundacji BGK. 
Przeprowadzili je licencjonowa-
ni trenerzy z Fundacji Miejsc i 
Ludzi Aktywnych w Krakowie.
Projekt dofinansowany przez 
Fundację BGK w programie 
„Dzieci Kapitana Nemo” – 2020.

Bądź jak Ignacy - zostań odkrywcą
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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 7.30 – 18.00

wtorek – 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

Wojciech Pietrusza – 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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31 sierpnia 1980 r. podpi-
sane zostały porozumienia 
sierpniowe między opozycją 
demokratyczną, a rządem ko-
munistycznym. Stały się one 
początkiem przemian 1989 
roku. 6 września br., również 
gorliczanie obchodzili uroc-
zystości związane z tymi wy-
darzeniami.
Obchody rozpoczęły się Mszą 

św. w intencji Ojczyzny i 
ludzi pracy, w gorlickiej Ba-
zylice, którą celebrował Pro-
boszcz Stanisław Ruszel.
Członkowie i sympatycy 
„Solidarności“, osoby inter-
nowane oraz przedstawicie-
le samorządów wzięli udział 
w uroczystościach, które 
odbyły się na cmentarzu ko-
munalnym.

W imieniu władz samorzą-
dowych wiązanki pod tablicą 
upamiętniającą księdza Jerze-
go Popiełuszkę złożyli: Radna 
Województwa Małopolskie-
go Jadwiga Wójtowicz, Wi-
cestarosta Stanisław Kaszyk, 
w imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice Sekretarz Daniel Ja-
neczek.

40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

17 września obchodzimy Dzień Sy-
biraka oraz rocznicę ataku Armii 
Czerwonej na Polskę. W tym dniu, 
w Gorlicach, odbyły się symboliczne 
uroczystości.
Rozpoczęły się one pod Krzyżem Ka-
tyńskim na Cmentarzu Parafialnym 
w Gorlicach, gdzie złożone zostały 
wiązanki kwiatów i wieńce.
Druga część uroczystości odbyła się 
przed obeliskiem przy moście im. 
Zesłańców Sybiru.
W uroczystościach udział wzięła Sta-
rosta Gorlicki Maria Gubała, Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz, który reprezentował Bur-
mistrza Rafała Kuklę oraz Zbigniew 
Lewczykowski i Barbara Staniszewska 
z gorlickiego Koła Związku Sybiraków.

Dzień Sybiraka i 81. rocznica 
napaści sowieckiej na Polskę
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ODESZLI OD NAS...
Jan Bałajewicz Mieczysław Brudniak

Doktor Jan Rybicki to postać 
wielce zasłużona dla naszego 
miasta. W latach 1925-1948 
pełnił funkcję dyrektora Szpita-
la Powszechnego w Gorlicach. 
29 września br., na szpitalnym 
oddziale chirurgii odbyło się od-
słonięcie tablicy pamiątkowej 
poświęconej temu znanemu 

lekarzowi.
Uroczystość poprowadziła Za-
stępca Dyrektora Szpitala Specja-
listycznego im. H. Klimontowicza 
w Gorlicach Dorota Szymańska. 
W wydarzeniu wzięli udział człon-
kowie Stowarzyszenia Miłoś-
ników Ziemi Gorlickiej, z którego 
inicjatywy powstała tablica, sa-

Odsłonięto tablicę poświęconą Janowi Rybickiemu – dyrektorowi szpitala w Gorlicach

Andrzej Ćmiech

morządowcy ziemi gorlickiej, 
dyrekcja i pracownicy szpita-
la. Miasto Gorlice w imieniu 
Burmistrza Gorlic Rafała Kukli 
reprezentował jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz.
W dalszej części spotkania pre-
lekcję poświęconą Janowi Ry-
bickiemu wygłosił dr Franciszek 
Rachel.
Jan Rybicki urodził się 2 
stycznia 1890 roku w miej-
scowości Łęki koło Szcze-
panowa. Jego żoną była 
Klementyna, córka malarza 
Włodzimierza Tetmajera. Brał 
czynny udział w obu wojnach 
światowych. Do służby woj-
skowej został powołany jesz-
cze jako student w 1914 roku. 
W czasie II wojny światowej 

wykazał się wielką odwagą, 
ukrywając i lecząc członków 
ruchu oporu, miejscowych Ży-
dów a po wojnie także człon-
ków podziemia antykomunis-
tycznego, za co pod koniec 
1948 roku został aresztowany 
przez Urząd Bezpieczeństwa. 
W sumie w więzieniu spędził 
2 lata, 3 miesiące, 2 tygodnie i 
6 dni. Ostatecznie został zwol-
niony z więzienia we Wronkach 
31 marca 1951 roku, jednak 
bez prawa powrotu do Gorlic. 
Za swoje dokonania został od-
znaczony Krzyżem Walecznych 
w 1920 roku i Złotym Krzyżem 
Zasługi w 1932 roku. Doktor 
Rybicki zmarł w dniu 16 marca 
1956 roku w Krakowie.

1960-20201960-20201954-20201954-2020

W wieku 60 lat, zmarł Andrzej Ćmiech, 
bibliofil i miłośnik historii ziemi gorlic-
kiej, regionalista, autor wielu książek 
i publikacji o regionie m.in. Państwo 
Gorlickie, Ksiądz Bronisław Świeykow-
ski, 350. rocznica spalenia Gorlic w 
okresie «potopu» szwedzkiego, Oso-
bistości i miejsca ziemi bieckiej w po-
ezji Wacława Potockiego, Dzieje Kuźni 
«GLINIK» 1883-2008, Krajobraz Gorlic 
po bitwie (współautor), Diariusz dni 
grozy w Gorlicach, Gorliccy Legioniści, 
Dawno temu w Gorlicach i okolicach, 
Lokacje i Nadania Króla Kazimierza 
Wielkiego na Ziemi Gorlickiej” (współ-
autor), Dzieje Fabryki Maszyn Glinik, 
Ziemia Gorlicka i jej dzieje, Bobowa i 
jej dzieje, Gorlice – dzieje miasta, arty-
kułów w Gazecie Krakowskiej i Gazecie 
Gorlickiej.
19 września br., w kościele parafialnym 
w Libuszy, odbyła się Msza Żałobna i 
pożegnanie Zmarłego.

3 października zmarł, w wieku 66 
lat Jan Bałajewicz – lekarz internis-
ta, współwłaściciel Zakładu Opieki 
Zdrowotnej ARS MEDICA w Gorli-
cach, ojciec Zastępcy Burmistrza 
Miasta Gorlice.
6 października, uroczystości pogr-
zebowe w Bazylice Mniejszej roz-
poczęły się czuwaniem modlitew-
nym przy Zmarłym, Różańcem oraz 
Mszą Świętą Pogrzebową, której 
przewodniczył ks. Kapelan Andrzej 
Kluz, po czym nastąpiło odprowa-
dzenie Urny Zmarłego na miejsce 
wiecznego spoczynku na cmentar-
zu Parafialnym w Gorlicach. 

W wieku 60 lat, zmarł Mieczysław 
Brudniak, wieloletni pracownik 
Fabryki Maszyn w Gorlicach, dyrektor 
generalny w latach 1998-2010, Poseł 
na Sejm w latach 1989-1991. Wspó-
łtwórca Stowarzyszenia Miłośników 
Muzyki im. prof. Jana Skowrońskie-
go. Laureat nagrody „Złotego Liścia 
Dębu“ przyznawanej przez Gorlic-
kie Zrzeszenie Prywatnego Handlu i 
Usług, odznaczony m.in. Złotym Kr-
zyżem Zasługi.
Czuwanie modlitewne przy Zmarłym 
oraz Msza święta Pogrzebowa, odbyły 
się w kaplicy na Cmentarzu Komunal-
nym w Gorlicach, skąd odprowadzo-
no Zmarłego na miejsce wiecznego 
spoczynku.

Pogrążonym w smutku rodzinom zmarłych szczere kondolencje składają: 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, 

1960-20201960-2020
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Ponad dwa lata temu na Cmenta-
rzu Wojennym nr 91 w Gorlicach 
odsłonięty został pomnik żołnierzy 
słoweńskich poległych w latach 
1914-1918. 15 września br. nasze 
miasto ponownie odwiedziła Am-
basador Republiki Słowenii Bože-
na Forštnarič Boroje oraz Attache 
Obrony Gorazda Bartol.
Wizyta wstępnie planowana była 
na rocznicę odsłoniecia pomnika 
tj. 23 maja, jednak ze względu na 
epidemię została przełożona. W 
Gorlicach Ambasador spotkała się 
z Zastępcą Burmistrza Łukaszem 
Bałajewiczem oraz Dyrektorem 

Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów w Gorlicach Zdzisła-
wem Tohlem.
Następnie nasi goście udali się 
na cmentarz nr 91, gdzie złożono 
hołd żołnierzom poległym w I woj-
ne światowej.

Jan Bałajewicz

Miło nam poinformować, że Mia-
sto Gorlice zostało uhonorowa-
ne w I edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Samorząd Promujący 
Zdrowie”, organizowanego przez 
Quality Institute w Katowicach. 
Wyróżnienie przyznane zostało 7 
września br., podczas uroczystej 
gali finałowej.
Konkurs „Samorząd Promujący 
Zdrowie” stanowi część Ogólno-
polskiego Programu Certyfikacyj-
nego „Wysoka Jakość w Ochronie 
Zdrowia”. W plebiscycie tym już 
od siedmiu lat nagradzane są pol-

skie gminy, powiaty i wojewódz-
twa, w których podejmowane są 
nowoczesne i skuteczne działania 
na rzecz rozwoju ochrony zdro-
wia, profilaktyki zdrowego stylu 
życia, promocji aktywności fizycz-
nej i ekologii.
Warto podkreślić, że zgłosze-
nia do bieżącej edycji konkursu 
przyjmowane były przed wybu-
chem pandemii SARS-CoV-2, dla-
tego też ocenie podlegały działa-
nia samorządów nie obejmujące 
aktywności w okresie walki z ko-
ronawirusem.

Ambasador Słowenii z wizytą w Gorlicach

Miło nam poinformować, że 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, został uhonorowany 
wpisem do Złotej Księgi Wy-
chowanków Politechniki Kra-
kowskiej. Decyzję o wpisie 
podjęła Kapituła Zarządu Głów-
nego w uznaniu szczególnych 
osiągnięć w działalności zawo-
dowej i społecznej.
Ideą złotej księgi, założonej 
z okazji 40-lecia powstania 
Stowarzyszenia Wychowan-
ków Politechniki Krakowskiej,  
jest integracja na płaszczyźnie 
zawodowej, intelektualnej i bi-
znesowej środowiska związane-

go z Politechniką.
Wśród wychowanków Poli-
techniki Krakowskiej są osoby 
mające wybitne osiągnięcia 
naukowe, osoby piastujące wy-
sokie stanowiska w administrac-
ji państwowej, kierujące dużymi 
firmami.
Wpis do Złotej Księgi Wy-
chowanków jest szczególnym 
wyróżnieniem przyznawanym 
osobom mogącym poszczycić 
sie spektakularnymi osiągnię-
ciami oraz przyczyniającym się 
do rozsławienia dobrego imie-
nia wychowanka Politechniki 
Krakowskiej.

Burmistrz Rafał Kukla uhonorowany wpisem do Złotej Księgi 
Wychowanków Politechniki Krakowskiej

Mieczysław Brudniak
Gorlice samorządem efektywnie 

promującym zdrowie!
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Trwają prace na ul. Karwacjanów
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27 września br., w niedzielę, oficjal-
nie otwarto Miasteczko Ruchu Dro-
gowego przy ul. Stawiska w Gorli-
cach. Obiekt, który został oddany 
do użytku już wcześniej, cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem wśród 
młodych rowerzystów. Spełnia nie 
tylko funkcję edukacyjną, ale jest 
także kolejną gorlicką atrakcją dla 
dzieci i młodzieży.
Oficjalnego otwarcia miasteczka 
dokonali: Radna Województwa 
Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, 
Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice 
Łukasz Bałajewicz i przedstawicie-
le Małopolskich Ośrodków Ruchu 
Drogowego: Dyrektor Małopolskie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Nowym Sączu Marek Pławiak oraz  
Zastępca Dyrektora Małopolskiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Tar-
nowie Sławomir Turek.
Oficjalne otwarcie Miasteczka Ru-
chu Drogowego - gry i zabawy dla 
dzieci
Organizatorzy przygotowali atrak-
cyjny program dla uczestników im-
prezy. Dzieci mogły wziąć udział w  
grach i zabawach, które prowadził 
animator sportu Łukasz Brzeziański. 
Rozstrzygnięty został również kon-

kurs „Mobilne Miasto Światła”, ogło-
szony przez miejskiego ekodoradcę 
w ramach Tygodnia Mobilności.
Oficjalne otwarcie Miasteczka Ru-
chu Drogowego - gry i zabawy dla 
dzieci
Miasteczko, jako  innowacyjny pro-
jekt, będzie z pewnością w skutecz-
ny sposób pomagać najmłodszym 
gorliczanom przy nauce bezpiecz-
nego poruszania się po drogach.
Na jego budowę Miasto Gorlice po-
zyskało dofinansowanie w kwocie 
200 000 zł. Zadanie zostało zreali-
zowane przy wsparciu Wojewódz-
twa Małopolskiego - Małopolskich 
Ośrodków Ruchu Drogowego, a 
jego całkowity koszt to 595 796 zł.
Miasteczko rowerowe w tej lokali-
zacji zostało wcześniej wskazane 
w ramach wspólnej inicjatywy Za-
rządów Osiedli nr 3 i 11 wpisanej 
do Budżetu Obywatelskiego na rok 
2018. Dostrzegając potrzebę roz-
woju infrastruktury dla aktualnych 
i przyszłych uczestników ruchu dro-
gowego, zwłaszcza rowerzystów, 
Miasto Gorlice poszerzyło zgłoszoną 
koncepcję, tak by stworzyć kom-
pleksowe i funkcjonalne miejsce.

Oficjalne otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego

„Sidur” to w religii judaistycznej 
książka zawierająca modlitwy 
odmawiane w dni powszednie 
i w zwykłe soboty, zarówno w 
domu jak i w synagodze.  Przy 
cmentarzu żydowskim rozpo-
częły się prace nad budową „Si-
duru Przechodniów” – wyjątko-
wego pomnika, który upamiętni 
gorlickich Żydów. W czasie 
prac renowacji poddane zosta-
ną macewy wydobyte przy ul. 
Strażackiej - znajdą one swoje 
miejsce na  pomniku.
Budowla będzie posiadała ścia-

ny w rzucie odzwierciedlają-
cym kształt „Gwiazdy Dawida”, 
z belkami wieńczącymi ściany 
tworzącymi dwa przenikają-
ce się trójkąty równoboczne z 
czterema otwartymi wejścia-
mi. Na jego ścianach zostaną 
umieszczone macewy.
Pomnik zostanie wybudowany 
przed bramą cmentarza ży-
dowskiego, a nie w jego obrę-
bie, co wynika z prawa religij-
nego judaizmu.
Wykonawcą prac jest firma 
Hażbud.

Powstaje pomnik przed cmentarzem żydowskim
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Praca wre! Na Karwacjanów 
trwają już roboty związane z re-
montem ulicy.  Wkrótce odcinek 
wzdłuż cmentarza parafialnego 
zyska nową nawierzchnię.
Ulica Karwacjanów to uczęsz-
czana droga,  którą poruszają 
się zarówno odwiedzający gor-
licki cmentarz jak i właściciele 
okolicznych posesji.
Zakres prac obejmuje m.in. ro-
boty przygotowawcze i rozbiór-
kowe, wykonanie podbudowy, 
nawierzchni, oznakowanie pio-
nowe i poziome drogi, elementy 
ulicy (krawężniki, obrzeża, ście-
ki, korytka, chodnik) moderniza-
cję oświetlenia ulicznego.
Przypominamy, że w dniu 

28.08.2019 r., Miasto Gorlice 
złożyło wniosek o dofinansowa-
nie zadania pn.: „Rozbudowa 
drogi gminnej Nr 270298K w 
Gorlicach (ul. Karwacjanów) w 
km 0+064,65 - km 0+304,20 
Miasto Gorlice”, w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych, 
który został rozpatrzony pozy-
tywnie.
Dofinansowanie z Państwowego 
Funduszu Celowego w wysoko-
ści 50 % kosztów kwalifikowa-
nych (683 140,00 zł). Natomiast 
wartość zadania to wg kosztory-
sów inwestorskich 1 381 977,55 
zł.
Wykonawcą prac jest firma 
Godrom.

Trwają prace na ul. Karwacjanów

Trwa budowa nowego łączni-
ka ulicy Stróżowskiej z ulicą 
Korczaka. Prace przebiegają 
sprawnie i możemy już zo-
baczyć zarys nowej drogi.
Przypominamy, że dzięki 
inwestycji, jeszcze w tym 
roku, powstanie alternatywna 
droga dla mieszkańców 
osiedla Korczak.
Pierwszy etap prac miał miej-
sce w 2018 roku i obejmował 
rozbiórkę istniejącego budyn-
ku mieszkalnego jednoro-
dzinnego oraz przygotowanie 
placu budowy do dalszych 
robót. W ramach obecnie 

realizowanego zadania zostaną 
wykonane roboty ziemne, robo-
ty wykończeniowe, kanalizacja 
deszczowa, wodociąg, gazociąg, 
sieć energetyczna En, oświet-
lenie uliczne oraz sieć teletech-
niczna.

Na tę inwestycję Miasto Gorli-
ce pozyskało dofinansowanie z 
Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 50% kosztów 
kwalifikowanych, tj. kwotę 843 
200,00 zł. Wykonawcą prac jest 
firma Hażbud.

Łącznik ul. Stróżowskiej z ul. Korczaka nabiera kształtów

W dniu 17 września 2020 roku, 
na sesji Rady Miasta, podjęto 
Uchwały, które umożliwią pod 
względem finansowym rea-
lizację zadania polegającego 
na usunięciu odpadów niebez-
piecznych nielegalnie zgroma-
dzonych na terenie nierucho-
mości przy ul. Wyszyńskiego 2 
w Gorlicach.
Plan źródeł finansowania tego 
przedsięwzięcia przedstawia 
się następująco: 
1.Środki pozyskane z Naro-
dowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w formie dotacji  w wyso-
kości 40 208 000 zł. 
2.Środki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie w formie pożyczki (spła-
ta w latach 2022 -2034) w wy-
sokości 9 307 407 zł, 
3.Wkład własny na pokry-
cie części podatku VAT (dla 
pożyczki z  WFOŚiGW podatek 
VAT nie jest kosztem kwalifi-
kowanym) wynoszący 744 593 
zł. 
Zadanie będzie realizowane w 
latach 2020-2022, przy czym 
okres wydatkowania środków 
zakończony uzyskaniem efektu 
rzeczowego będzie odbywał się 
w latach 2020-2021. 
Planowane wydatkowanie 
środków w roku 2020 – 11 157 

720,00 zł, w tym:
•7 157 720,00 zł z NFOŚiGW 
(środki w formie dotacji), 
•3 703 704,00 zł z WFOŚiGW w 
Krakowie (wkład własny w for-
mie pożyczki), 
•296 296,00 zł – (wkład własny 
finansowany z dochodów włas-
nych Miasta).
Planowane wydatkowanie środ-
ków w roku 2021 – 39 102 
280,00 zł, w tym:
•33 050 280,00 zł z NFOŚiGW 
(środki w formie dotacji),
•5 603 703,00 zł z WFOŚiGW w 
Krakowie  (wkład własny w for-
mie pożyczki),
•448 297,00 zł - (wkład własny 
finansowany z dochodów włas-

nych Miasta).
Łącznie szacowany koszt re-
alizacji zadania wynosi: 50 
260 000 zł. 

Montaż finansowy 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. St. Wyszyńskiego 2”
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rozświetliło gorlicki park miejskirozświetliło gorlicki park miejski

ka, wychodnie skalne i drzewa 
całkowicie zmieniły swój wy-
gląd.
Nad porządkiem całości wyda-
rzenia osobiście czuwał gorlicki 
wynalazca, który na ten wie-
czór przybrał postać hologra-
mu.
Wydarzenie miało nie tylko 
charakter rozrywkowy, ale 
także edukacyjny. Motywem 
przewodnim pokazów było 
dziedzictwo geologiczne Zie-
mi Gorlickiej i Bardejowskiej 
- wody mineralne i ropa naf-
towa.
Ponadto w sobotę oraz niedzie-
lę, w centrum Gorlic odbyły się 
także happeningi nawiązujące 
do zapalenia pierwszej ulicznej 
lampy naftowej, których celem 
było zachęcenie i zaprosze-
nie mieszkańców, turystów do 
udziału w tym wyjątkowym, 
wieczornym  przedstawieniu. 

Za nami niesamowite wido-
wisko świetlno-laserowe! 20 
września br., w Parku Miejskim 
w Gorlicach, odbył się spektakl 
„Światło z Ziemi”, w ramach 
którego mogliśmy obejrzeć 
wyjątkowy pokaz laserowy, 
pokaz na kurtynie wodnej oraz 
występ Teatru Eksperymental-
nego GCK ERGO, a całe wyda-
rzenie poprowadził sam Ignacy 
Łukasiewicz!
Zebranych licznie na polanie 
parku mieszkańców oraz gości 
z Bardejowa, przywitał Dyrek-
tor Gorlickiego Centrum Kul-
tury Janusz Zięba. W imieniu 
Burmistrza Miasta Gorlice Ra-
fała Kukli, pokaz otworzył jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz.
Piękną oprawę przedstawienia 
stanowiły podświetlone ele-
menty parku. Dzięki ciepłemu 
blaskowi lamp naftowych oraz 
kolorowym reflektorom, kład-
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Spektakl oraz happeningi zo-
stały zrealizowane w ramach 
projektu „Poznaj geologiczne 
skarby pogranicza polsko-sło-
wackiego” dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020. 
Partnerem projektu jest Bar-
dejów, z którym od 1999 roku 
łączy nas umowa partnerska.
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17 września br., w sali sesyjnej im. 
W. Biechońskiego w Urzędzie Miej-
skim w Gorlicach, odbyła się w try-
bie stacjonarnym (z zachowaniem 
restrykcji sanitarnych)- XXIV ses-
ja Rady Miasta. Po otwarciu sesji, 
potwierdzeniu kworum, informacji 
o porządku obrad, radni zapozna-
li się z Informacją o sporządze-
niu protokołu z obrad XXIII sesji 
Rady Miasta Gorlice i z Informacją 
z działalności Burmistrza Miasta za 
okres międzysesyjny od 16 sierpnia 
do 15 września 2020 r. oraz rozpatr-
zyli 9 uchwał. Ważną i oczekiwaną 
przez mieszkańców Gorlic jest pr-
zyjęta uchwała wyrażająca zgodę 
na zaciągnięcie w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska 
w Krakowie pożyczki na wywóz i 
unieszkodliwienie odpadów niebez-
piecznych w ramach Programu Pri-
orytetowego ,,Ochrona powierzch-
ni ziemi - rekultywacja terenów 

zdegradowanych z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania pn.,, 
Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i 
życia ludzi oraz środowiska, powo-
dowawnego odpadami magazy-
nowanymi/składowanymi w miejscu 
na ten cel nieprzeznaczonymi, tj.na 
terenie byłej Rafinerii Nafty, „Gli-
mar”  w Gorlicach, przy ul. Kard. 
St.Wyszyńskiego (szczegóły na str. 
7). Dwie uchwały dotyczyły wyraże-
nia zgody na ustanowienie hipotek 
na nieruchomości stanowiącej włas-
ność Miasta Gorlice. W pierwszej 
wyrażono zgodę na ustanowie-
nie hipoteki do kwoty 12.100 000 
zł na nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gorlice, położonej 
w Gorlicach przy ul. Młyńskiej 12, 
objętej księgą wieczystą, na rzecz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie jako zabezpieczenie 
pożyczki na realizację zadania pod 

nazwą „Likwidacja zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi oraz środowis-
ka, powodowanego odpadami 
magazowanymi/składowanymi w 
miejscu na ten cel nieprzeznaczo-
nymi, tj. na terenie byłej Rafine-
rii Nafty „Glimar” w Gorlicach. W 
drugiej uchwale również wyrażono 
zgodę na ustanowienie hipoteki do 
kwoty 2.250 000 zł na nierucho-
mości stanowiącej własność Miasta 
Gorlice, położonej w Gorlicach przy 
ul. Młyńskiej 12 , objętej księgą 
wieczystą, na rzecz Banku Pekao 
S. A., jako zabezpieczenie kredytu 
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
której 100 proc. udziałowcem jest 
Miasto Gorlice, na realizację pro-
jektu inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodociągowej na terenie 
gminy miejskiej Gorlice- etap III. 
Trzy kolejne podjęte uchwały do-

tyczyły zmiany trzech uchwał z dnia 
22 listopada 2018 r.: Nr 6/I/2018 
w sprawie wyboru członków Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miasta Gorlice, Nr 7/I/2018 
w sprawie wyboru członków Komis-
ji Budżetu i Finansów Rady Miasta 
Gorlice, Nr 8/I/2018 Rady Miasta 
Gorlice w sprawie wyboru członków 
Komisji Infrastruktury i Inwestyc-
ji Rady Miasta Gorlice. Podjęto też 
uchwały w sprawie: przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego przy ul. Bieckiej 
w Gorlicach; zmiany Budżetu Miasta 
Gorlice oraz Uchwały Budżetowej 
Miasta Gorlice na 2020 r. ; zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gorlice.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 sierpnia 2020 roku do 15 września 2020 roku16 sierpnia 2020 roku do 15 września 2020 roku

18 sierpnia 2020 roku.
•Spotkanie robocze w sprawie przy-
gotowania wniosku do  ,,Programu 
uzupełniania lokalnej i regionalnej 
infrastruktury kolejowej - Kolej Plus 
do 2028 roku” (Ł. Bałajewicz).
19 sierpnia 2020 roku.
•78. rocznica likwidacji gorlickie-
go  getta -  złożenie symbolicznej 
wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy 
pod monumentem na Placu Dwor-
zysko w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
20 sierpnia 2020 roku.
•Spotkanie robocze z Panem Ka-
zimierzem Koprowskim Prezesem  
WFOŚiGW w Krakowie, w sprawie 
pożyczki na usunięcie odpadów z 
terenu byłej Rafinerii w Gorlicach  
(Kraków, Ł. Bałajewicz).
21 sierpnia 2020 roku.
•Wykonanie pamiątkowego zdję-
cia (przy pomniku Ignacego Łuka-
siewicza), z dziećmi uczestniczący-
mi w półkolonii sportowej Football 
Camps 2020, projektu realizowa-
nego przy wsparciu Województwa 
Małopolskiego. (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie robocze z Dyrektorami 
Miejskich Zespołów Szkół w Gorli-
cach, w sprawie organizacji roku sz-
kolnego 2020/2021 (Ł. Bałajewicz).
25 sierpnia 2020 roku.
•Spotkanie z Panem Januszem 
Sepiołem, w sprawie organizac-
ji uroczystości odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej, poświęconej pamięci 
Pana Feliksa Tarczyńskiego, Burmis-
trza Miasta Gorlice w latach 1911-
1916 (R. Kukla).
26 sierpnia 2020 roku.
•Spotkanie z Dyrektorami Miejskich 
Zespołów  Szkół w Gorlicach, w 
sprawie wytycznych proceduralnych 
i dydaktycznych, dotyczących orga-
nizacji roku szkolnego 2020/2021, z 
udziałem przedstawiciela Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Gorlicach oraz przedstawiciela 
Małopolskiego Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli w Nowym Sączu ( Ł. 
Bałajewicz).
27 sierpnia 2020 roku.
•Spotkanie robocze z Przedsiębior-
cami, prowadzącymi działalność na 
terenie byłej Rafinerii w Gorlicach 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
28 sierpnia 2020 roku.
•Wręczenie Aktu Nadania Stop-
nia Nauczyciela Mianowanego, dla 
nauczycieli z  MZS Nr 1, MZS Nr 4 
oraz Przedszkola Nr 3 w Gorlicach 
(R. Kukla).
•Posiedzenie IX Sesji Zgromadzenia  
Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. 
Kukla).
31 sierpnia 2020 roku.
•Spotkanie z seniorami, w ramach   
VII Ogólnopolskich Senioraliów, zor-
ganizowanych przez Stowarzyszenie 
MANKO - wydawcę ogólnopolskiego 
magazynu Głos Seniora oraz twórcę 
programów Gmina Przyjazna Senio-
rom i Ogólnopolska Karta Seniora 
(R. Kukla).
1 września 2020 roku.
•Pasowanie na ucznia klasy 
pierwszej w Miejskim Zespole Szkół 
Nr 5 w Gorlicach (R Kukla).
•Spotkanie online z przedstawiciela-
mi Firmy Saint-Gobain Adfors Polska 
w Gorlicach,  w sprawie możliwości 
zagospodarowania gruntów na tere-
nie Zakładu, w tym regulacji gospo-
darki wodno-ściekowej (R. Kukla).
•81. Rocznica wybuchu II Woj-
ny Światowej - złożenie wiązanki 
kwiatów i zapalenie symbolicznego 
znicza przy budynku Szklarczykówki 
w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
3 września 2020 roku.
•Spotkanie z Przedstawicielami 
Zarządu Zlewni - Państwowe Gos-
podarstwo Wodne  Wody Polskie 

w Jaśle, w sprawie wniosku o od-
roczenie terminu płatności za od-
prowadzanie wód opadowych i roz-
topowych (Jasło, Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z Panem Kazimierzem 
Koprowskim Prezesem WFOŚiGW 
w Krakowie, w sprawie sfinansowa-
nia wkładu własnego miasta Gor-
lice, przy ubieganiu się o dotację z 
NFOŚiGW, na usunięcie odpadów 
niebezpiecznych, zmagazynowanych 
na terenie byłej Rafinerii w Gorlicach 
(Kraków, R. Kukla).
4 września 2020 roku.
•Spotkanie z Przedstawicielami Klu-
bu Górskiego ,,Orły” PTTK Oddział 
Mazowsze Koło nr 8, działającego 
przy Komendzie Stołecznej Polic-
ji,  w sprawie zorganizowania  Akcji 
sprzątania cmentarzy z okresu I Woj-
ny Światowej, usytuowanych m.in. 
na terenie Miasta Gorlice (R. Kukla).
5 września 2020 roku.
•Oficjalne otwarcie 11. edycji Ogól-
nopolskiego Zlotu Pojazdów MO-
TOLEGENDY na Gorlickim Rynku, 
wręczenie nagrody za najpiękniejszy 
samochód (Ł. Bałajewicz).
7 września 2020 roku.
•Spotkanie z Panem Łukaszem Igiel-
skim  Prezesem Spółdzielni Miesz-
kaniowej ,,Małopolska” w Gorlicach, 
w sprawie współpracy (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
•Posiedzenie Powiatowej Rady Ryn-
ku Pracy (R. Kukla).
8 września 2020 roku.
•Spotkanie z Panem Markiem 
Owczarzem  w sprawie nawiąza-
nia współpracy, w ramach promocji 
Miasta Gorlice i regionu z wykor-
zystaniem blogu turystycznego  (R. 
Kukla).
9 września 2020 roku.
•Podpisanie umowy pożyczki z MARR 
-  z siedzibą w Krakowie, na moder-
nizację energetyczną budynku wie-

lorodzinnego przy ul. Stawiska 3 w 
Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie robocze w terenie z wy-
konawcą sieci światłowodowych  (R. 
Kukla).
10 września 2020 roku.
•Uroczystość odsłonięcia Tablicy Pa-
miątkowej, poświęconej Burmistr-
zowi Gorlic Feliksowi Tarczyńskiemu, 
umieszczonej na budynku domu ro-
dzinnego Burmistrza, przy ulicy Ja-
giełły 8 w Gorlicach, na zaproszenie 
Stowarzyszenia ,,Klub Gorliczan” (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz). 
11 września 2020 roku.
•Wywiad dla TVP Kraków - oddział 
w Nowym Sączu, dotyczący spraw 
bieżących, w tym naboru wniosków 
do konkursów, do których aplikowało 
Miasto Gorlice (Nowy Sącz, R. Kuk-
la).
•Uroczyste otwarcie wystawy 
,,RE-NOWACJE Cmentarze Wielkiej 
Wojny w Małopolsce sto lat później”, 
zorganizowanej przez Małopolski 
Urząd Wojewódzki, w ramach pro-
mocji Znaku Dziedzictwa Europej-
skiego (Szymbark, Ł. Bałajewicz). 
•Spotkanie z Panem Philippem 
Charwarthem Konsulem Generalnym 
Austrii i Panem Andrzejem Tom-
bińskim - pełniącym w latach 2013-
2019 funkcję Honorowego Konsula 
Austrii w Krakowie, w sprawie dalszej 
współpracy  (R. Kukla).
15 września 2020 roku.
•Wizyta Ambasador Republiki Słowe-
nii Pani Boženy Forštnarič Boroje 
oraz Attaché Obrony Pana Gorazda 
Bartol, podczas której złożono wień-
ce przy tablicy pamiątkowej ku czci 
żołnierzy Słoweńskich 1914-1918,  
oraz zapalono znicze na Cmentarzu 
Wojennym Nr 91 ,,Korczak” w Gorli-
cach (Ł. Bałajewicz).
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Joanna Bu-
bak inter-
pelowała w 
sprawie opi-
sania gatun-
ków roślin w 
Parku Miej-
skim
W związku z 
wnioskiem z 
dnia 17 wr-
ześnia 2020 r., 

dotyczącym opisania niektórych ga-
tunków roślin (drzew) w Parku Miej-
skim im. Wojciecha Biechońskiego w 
Gorlicach uprzejmie informuję, iż pr-
zedstawiona propozycja jest ciekawa 
pod względem edukacyjnym. Nies-
tety w bieżącym roku, ze względów 
finansowych, nie jest możliwa jej re-
alizacja. Natomiast w roku przyszłym 
zostanie ona uwzględniona przy pla-
nowaniu działań edukacyjnych. 
Ponadto uprzejmie informuję, iż pr-
zygotowane zostały treści mające 
stanowić wypełnienie tablic w gablo-
tach mieszczących się na terenie par-
ku. Treści te odnoszą się m.in. do za-
sobów przyrodniczych parku, w tym 
do występującego w nim drzewosta-
nu. Po wykonaniu i zamontowaniu 
tablic również one będą służyć celom 
dydaktycznym.  

B o g u m i ł a 
Burkot in-
terpelowała 
w sprawie 
p o t o k u -
Stróżowian-
ka 
W odpowiedzi 
na Pani wnio-
sek zgłoszony 
na sesji Rady 
Miasta Gorlice 

w dniu 17.09.2020r. w sprawie po-
toku Stróżowianka uprzejmie infor-
muję, że pismem z dnia 21 wrześ-
nia 2020r. wystąpiłem ponownie do 
Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go - Wody Polskie z prośbą  o wy-
konanie prac w zakresie bieżącego 
utrzymania koryta potoku. 
Złożyła też wniosek dotyczący 
kamer w rejonie kładki do Parku
W odpowiedzi na Pani wniosek złożo-
ny podczas Sesji Rady Miasta w dniu 
17.09.2020 r. dotyczący możliwoś-
ci zamontowania kamer w rejonie 
kładki do Parku Miejskiego przy ulicy 
Parkowej informuję, że technicznie 
jest to do wykonania. Po rozeznaniu 
umieszczenie 3 kamer stacjonarnych 
wraz z podłączeniem do istniejące-
go monitoringu w Parku Miejskim 
to koszt ponad 20 tysięcy złotych. 
W przypadku wygrania projektu z 
budżetu obywatelskiego „No pięknie! 
- zagospodarowanie terenów rekrea-
cyjnych przy Parku Miejskim“ realiza-
cja monitoringu zostanie ujęta jako 
zadanie wspólne w 2021 roku.
Kolejny dotyczył  sprawie 
uporządkowania terenu i na-
prawy ławek przy placu zabaw 
przy ulicy Parkowej
W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 

16.09.2020 r. w sprawie uporząd-
kowania terenu i naprawy ławek 
przy placu zabaw przy ulicy Parkowej 
informuję, że zostały naprawione 
i wymienione uszkodzone stawy 
oraz siedziska. Porządkowanie tere-
nu, pielęgnacja zieleni jak i bieżąca 
konserwacja elementów małej archi-
tektury jest dokonywana systema-
tycznie przez nasz zakład budżetowy 
na zlecenie administratora tego tere-
nu. Informuję również, że wymiana 
piasku w piaskownicy zostanie prze-
prowadzona na wiosnę przyszłego 
roku z uwagi na zbliżający się okres 
jesienno-zimowy.

Beata Mikru-
ta – Kawa 
złożyła inter-
pelację w 
sprawie w 
s p r a w i e 
s p r z ą t a n i a 
schodów
W odpowie-
dzi na wnio-
sek z dnia 

16.09.2020 roku w sprawie sprząta-
nia schodów prowadzących od ulicy 
Legionów do Bazyliki Mniejszej oraz 
Domu Nauczyciela informuje, że 
schody te są sprzątane regularnie. 
Papiery, butelki, śmieci zbierane są 
codziennie natomiast zamiatanie 
odbywa się przeważnie trzy razy w 
tygodniu. Nadmieniam, że przed-
miotowe schody jak również teren 
przyległy są miejscem wzmożonej 
aktywności osób spożywających 
alkohol zwłaszcza w porze nocnej. 
Mając na uwadze powyższe zwróci-
my się do Komendy Powiatowej Po-
licji z prośbą o objęcie tego terenu 
częstszymi patrolami zwłaszcza w 
godzinach nocnych.

Adam Pie-
c h o w i c z 
złożył inter-
pelację w 
sprawie re-
montu ul. 
Tęczowej.
W odpowie-
dzi na wnio-
sek złożony 
na sesji Rady 
Miasta w dniu 

17.09.2020 roku w sprawie remon-
tu ulicy Tęczowej informuję, że w 
dniach 8-9 września nawierzchnia 
ulicy wyremontowana, a pobocza 
uzupełnione w niezbędnym zakresie. 
została Informuję także, że został 
sporządzony projekt przebudowy od-
cinka ulicy Tęczowej o długości 124 
m od strony ulicy Kochanowskiego. 
Urząd Miejski zamierza zgłosić wnio-
sek o przyznanie dotacji na realizację 
inwestycji z kolejnych edycji Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Maria Pie-
cuch  inter-
pelowała w 
s p r a w i e 
nawierzchni 
przy ul. 

Stawiska 3 
W odpowiedzi na Pani interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Miasta Gor-
lice w dniu  17 września 2020 roku, 
w sprawie ułożenia płytki odbojowej 
i utwardzenia nawierzchni podwór-
ka budynku przy ulicy Stawiska 3 
informuję, że wniosek zostanie zre-
alizowany w 2021 roku po wcześniej-
szym ujęciu w projekcie budżetu i za-
bezpieczeniu środków finansowych.
Interpelowała też w sprawie 
prac porządkowych na placu 
przy Galerii Planty
Odpowiedzi na interpelację z dnia 
17.09.2020 roku w sprawie prze-
prowadzenia prac porządkowych na 
placu przy Galerii Planty informuję, 
że jest to teren prywatny. Obowiąz-
kiem właściciela posesji jest utrzy-
manie czystości i porządku. Wys-
tosowałem pismo do właściciela 
działek nr 1209/5 i 1209/6 z prośbą 
o uporządkowanie placu.

Klub Rad-
nych MRS 
Ziemi Gorlic-
kiej interpe-
lował w 
sprawie ron-
da w obrębie 
skrzyżowa-
nia ulic 11 
L i s topada , 

Bardiowskiej i Korczaka
Odpowiadając na interpelację Klu-
bu Radnych MRS Ziemi Gorlickiej w 
przedmiocie czynności podejmowa-
nych w sprawie zaprojektowania we 
współpracy z Powiatem Gorlickim 
ronda w obrębie skrzyżowania ulic 
11 Listopada, Bardiowskiej i Kor-
czaka w Gorlicach wyjaśniam, co 
następuje: 
W dacie 13.03.2020r. odbyło się spot-
kanie przedstawicieli Miasta Gorlice z 
przedstawicielami Starostwa Powia-
towego w Gorlicach i Powiatowego 
Zarządu Drogowego w sprawie bu-
dowy ronda na skrzyżowaniu ulic 11 
Listopada, Bardiowskiej i Korczaka w 
Gorlicach. 
Spotkanie wyniknęło z faktu, iż po 
wstępnych uzgodnieniach Miasto 
otrzymało od Powiatu wzór porozu-
mienia w sprawie podjęcia wspól-
nych działań zmierzających do po-
prawy wskazanego wyżej układu 
komunikacyjnego. 
Kopię przywołanego wzoru porozu-
mienia przedkładam w załączeniu. 
Nadmieniam, że w przywołanym 
wzorze Powiat jednoznacznie sam 
zaproponował w treści § 3, że doko-
na wypłaty odszkodowań za grunty 
niezbędne do realizacji przedsięwzię-
cia. 
Przywołany wzór porozumienia 
oceniony został jako dokument in-
tencyjny, wobec barku zachowania 
jakiejkolwiek procedury jego podej-
mowania oraz wobec istotnych zastr-
zeżeń o charakterze merytorycznym. 
W celu przyspieszenia działań 
podjęto decyzję o przygotowaniu 
projektu późniejszej uchwały Rady 
Miasta Gorlice nr 209/XIV/2019 z 

dnia 19.12.2019r. oraz przedłożeniu 
do Powiatu uwag do przedłożone-
go porozumienia, jednoznacznie 
określających jego intencyjny 
charakter w celu uniknięcia póź-
niejszych wątpliwości i zarzutów o 
nieprzystąpienie do realizacji konk-
retnych działań na podstawie wska-
zanego dokumentu. 
Działanie takie było uzasadnione 
brakiem przeprowadzenia procedu-
ry zawarcia porozumienia na pod-
stawie art. 19 ust. 4 Ustawy o dro-
gach publicznych. Nadmieniam, że 
w uwagach do projektu porozumie-
nia nie wprowadzano jakichkolwiek 
zmian co do obciążenia Powiatu 
obowiązkiem wypłaty odszkodowań. 
Zmodyfikowany projekt porozu-
mienia przedłożono do Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach.
W nawiązaniu do powyższego wy-
jaśnić należy, że w treści przywoła-
nej uchwały z dnia 19.12.2019r – z 
którą niewątpliwie Państwo Radni 
się zapoznali przed głosowaniem 
zamieszczono zgodę na przejecie 
od Powiatu Gorlickiego zarządu od-
cinka drogi powiatowej 1471K - ul. 
11 Listopada wyłącznie w zakresie 
pełnienia 
funkcji inwestora poprzez przy-
gotowanie zadania przebudowy 
skrzyżowania drogi powiatowej 
1471K ul. 11 Listopada z drogami 
gminnymi 270305K – ul. Korczak i 
270274K – ul. Bardiowska w zakre-
sie wykonania dokumentacji projek-
towej oraz wypłaty odszkodowań 
za grunty niezbędne do realizacji 
zadania. Zgoda na przejecie zadania 
w zakresie wypłaty odszkodowań 
uzasadniona była tym, że w prowa-
dzonych wcześniej rozmowach 
stanowisk Powiatu co do pokrycia 
kosztów odszkodowań nie było jed-
noznaczne, a zmierzano do mak-
symalnego przyspieszenia działań i 
uniknięcia ewentualnej konieczności 
podejmowania kolejnej uchwały.  
Kluczowym jest fakt, że uchwała nie 
rodzi zobowiązania Miasta Gorlice w 
kwestii zapłaty odszkodowania, 
a wyłącznie zakreśla zakres ure-
gulowania w porozumieniu, które 
jest zawierane na jego podstawie 
i które ostatecznie kreuje zakres 
obowiązków poszczególnych stron. 
Zaznaczam przy tym, że uchwały o 
wyrażeniu zgody na zawieranie tego 
rodzaju porozumień podejmowane 
są przez radę Miasta Gorlice cyk-
licznie 
i można oczekiwać że ze świado-
mością po stronie interpelujących 
jaka jest ich podstawa i cel. 
Przedłożony wzór porozumienia 
oraz przyjęty tryb postępowania nie 
znalazł uznania u Zarządu Powiatu, 
czego wyrazem było pismo z dnia 
20.02.2020r. 
W okolicznościach wskazanych 
powyżej, w celu uniknięcia zbędnej 
korespondencji zwrócono się 
o spotkanie, które odbyło się w dniu 
13.03.2020r., a którego celem było 
wyjaśnienie rozbieżności proced-
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uralnych. W trakcie powyższego 
przedstawiciele Miasta zostali posą-
dzeni o nieokreślony 
w szczegółach zamiar łamania 
prawa, a nadto zostali poinfor-
mowani, że rozważana jest realiza-
cja inwestycji „być może” po roku 
2023, bowiem jako priorytetowe 
wskazano inwestycje poza terenem 
Miasta Gorlice.  
W braku porozumienia co do kwestii 
formalnych oraz wobec ogłoszone-
go w tym czasie stanu zagrożenia 
epidemicznego oraz epidemii i ko-
nieczności podjęcia działań za-
radczych w tym względzie dalsze 
spotkania nie miały miejsca. Rów-
nocześnie wystąpiono z zapytaniem 
do Nadzoru Prawnego Wojewody 
Małopolskiego o zajęcie stanowis-
ka co do prawidłowości procedury 
wskazanej przez Miasto. W sta-
nowisku telefonicznym potwier-
dzono interpretację prezentowaną 
przez Miasto, w szczególności w 
zakresie konieczności uprzedniej 
zgody organów stanowiących na 
zawarcie porozumienia. 
Ze strony Powiatu nie przedstawio-
no do chwili obecnej jakiejkolwiek 
alternatywy dla zgłaszanych 
rozwiązań - a przede wszystkim nie 
przedłożono jakiejkolwiek propo-
zycji treści porozumienia o którym 
mowa w art. 19 ust. 4 Ustawy o 
drogach publicznych. 
W zakresie pytania o kwestię ko-
nieczności przejęcia drogi przez 
Miasto w celu wykonania dokumen-
tacji projektowej, stwierdzić należy, 
że pytanie to pozostaje nieprecy-
zyjne. Miasto nigdy nie zamierzało 
przejmować od Powiatu drogi - ul. 
11 Listopada, ale wskazywało na 
konieczność przejęcia zadania 
zarządcy drogi w zakresie pełnienia 
funkcji inwestora, które to zadanie 
zarządcy drogi wynika wprost z art. 
20 pkt 3 Ustawy o drogach publicz-
nych. Na takie działanie jednozna-
cznie wskazuje treść podejmowanej 
w dacie 19.12.2019r. Uchwały Rady 
Miasta Gorlice. 
Zaznaczam, że w ocenie Miasta 
Gorlice przystąpienie do prac pro-
jektowych - wchodzących jednozna-
cznie 
w zakres zadania inwestycyjnego - i 
wydatkowanie środków z tego ty-
tułu z budżetu Miasta Gorlice byłoby 
możliwe po zawarciu porozumienia 
na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy 
o drogach publicznych.
Nadmienić należy, że przywołany 
wyżej tryb postępowania stanowi 
w mojej ocenie czynności standar-
dowe 
i podejmowane przez służby miej-
skie wielokrotnie, w szczególności 
w relacjach z Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie, któremu ig-
norancji przepisów w tym względzie 
przypisywać nie sposób. Co zna-
mienne w ciągu ostatnich lat ana-
logiczne przykłady współdziałania 
z Powiatem Gorlickim praktycznie 
nie występują, pomimo że długość 
dróg powiatowych i wojewódzkich 
w obszarze Miasta Gorlice pozostaje 
zbliżona. 
Na potwierdzenie powyższego pr-
zedkładam kopię Porozumienia z 
dnia 01.04.2020r., poprzedzone-
go uchwałą Rady Miasta Gorlice z 
dnia 648/LIV/2018, zawartego w 
sprawie analogicznej, dotyczącej 

przebudowy ul. Sportowej. Przedkła-
dam również kopię otrzymanego w 
ostatnim czasie z ZDW w Krakowie 
projektu Porozumienia (opatrzonego 
już podpisami ze strony Przekazu-
jącego) w sprawie przebudowy ul. 
Klimkowicza. 
Zaznaczyć należy, że kwestie trybu 
zawierania porozumień w trybie art. 
19 ust. 4 Ustawy o drogach publicz-
nych oraz ich treści są na bieżąco 
przedmiotem dwustronnych ustaleń 
służb merytorycznych 
i prawnych ZDW w Krakowie i Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach i interpretacja 
przepisów pozostaje w tym zakresie 
zbieżna. 
Nadmienić również należy, że do-
kument potwierdzający przekazanie 
pomiędzy JST zarządzania drogą 
publiczną w zakresie funkcji inwesto-
ra jest w organach architektoniczno 
– budowlanych szczebla wojewódz-
kiego traktowany jako niezbędny 
załącznik do dokumentacji składanej 
w celu zezwolenia na wykonywanie 
robót. Na potwierdzenie powyższe-
go przedkładam Postanowienie 
Wojewody Małopolskiego z dnia 
06.07.2020r., polecając uwadze treść 
jego pkt 5 lit c.
Kluczowym w sprawie jest fakt, że 
zgodnie z poglądem wyrażonym w 
orzecznictwie zawarcie porozumie-
nia, o którym mowa w art. 19 ust. 
4 u.d.p. przez zarządcę drogi, ja-
kim jest wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta, wymaga uprzedniego 
podjęcia przez radę gminy uchwały 
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w 
związku z art. 8 ust. 2 i 2a u.s.g. (por. 
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Gliwicach z dnia 16 
kwietnia 2014 r. sygn. akt II SA/Gl 
1975/13, Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 26 lutego 
2015 r. sygn. akt II OSK 2299/14). 
Przywołany pogląd pozostaje ocenia-
ny jako aktualny, zaś jego kwestio-
nowanie przez Powiat Gorlicki pozo-
staje nieuprawnione.  

 W szczególności zaznaczyć należy, 
że zmiana art. 19 ust. 4 Ustawy o 
drogach publicznych, dokonana 
z dniem 03.03.2017r. na mocy 
Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o 
zmianie ustawy o drogach publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw 
w żaden sposób nie dezaktualizuje 
przywołanego wyżej stanowiska. 
Istniejący do przywołanej daty stan 
prawny wynikający z art. 19 ust. 4 
Ustawy o drogach publicznych obej-
mował wyłącznie możliwość zawiera-
nia przez JST porozumień w sprawie 
przekazania zadań - co na podstawie 
art. 8 ust. 3 Usg winno wiązać się z 
zapewnieniem przez podmiot przeka-
zujący środków finansowych na zrea-
lizowanie zadania  
Równocześnie jak jednoznacznie 
waśniono w uzasadnieniu do pro-
jektu przywołanej Ustawy z dnia 15 
grudnia 2016 r., projektowane pr-
zepisy mają na celu wyeliminowanie 
wątpliwości w zakresie możliwości 
współpracy finansowej między jed-
nostkami samorządu terytorialnego 
(JST) a m.in. Skarbem Państwa 
w zakresie finansowania inwestycji 
drogowych, w przypadku gdy JST 
jest zainteresowana współfinan-
sowaniem realizacji danej inwestycji 
drogowej. Projektowany przepis art. 
19 ust. 4 ustawy o drogach publicz-

nych ma na celu wyeliminowanie 
wątpliwości interpretacyjnych do-
tyczących możliwości przekazywania 
zarządzania drogami między zarząd-
cami dróg publicznych. Należy przy 
tym zauważyć, iż „“zarządzanie dro-
gami““ obejmuje swoim zakresem 
wszystkie zadania wymienione w art. 
19 i art. 20 ustawy o drogach pub-
licznych. Zatem w drodze takiego po-
rozumienia można przenieść zarów-
no całość zadań, jak i poszczególne 
zadania jednostkowo. Zgodnie z 
przyjętą przez niektóre RIO inter-
pretacją przepisów regulujących 
zasady finansowania i zarządzania 
drogami publicznymi oraz przepisami 
regulującymi gospodarkę finansową 
jednostek samorządu terytorialne-
go, jednostki te nie mogą (choć jest 
to w ich interesie i mają możliwości 
finansowe) inicjować i uczestniczyć 
w kosztach budowy, przebudowy, 
remontu, utrzymania lub ochrony 
dróg o kategorii innej niż przez nie 
zarządzane
W tym stanie rzeczy interpretacja 
Powiatu, jakoby aktualna treść art. 
19 ust. 4 Ustawy o drogach publicz-
nych wyłączała konieczność prze-
kazania zadania pomiędzy zaintere-
sowanymi JST pozostaje sprzeczna z 
wyrażonym jednoznacznie stanowis-
kiem ustawodawcy. 
Brak jest podstaw do stwierdze-
nia aby Powiat Gorlicki uzyskał 
jakąkolwiek autonomię prawną w 
zakresie wskazanym powyżej i aby 
obowiązywały go inne regulacje niż 
pozostałe JST różnego szczebla. 
Niezależnie od powyższego, przyj-
mując, za dopuszczalne zawarcie 
porozumienia wyłącznie obejmujące-
go dofinansowanie realizacji zadania 
przez zarządcę drogi, sporządze-
nie dokumentacji musiałoby zostać 
zrealizowane przez Powiat, który 
niezmiennie pozostawałby jedynym 
prawnym zarządcą drogi, mogącym 
realizować zadania inwestorskie. 
W nawiązaniu do powyższego Miasto 
kierując sie interesem mieszkańców 
Gorlic oraz analizując dotychczasowe 
stanowisko Powiatu nie akceptuje 
sytuacji, w której to Powiat będzie 
podmiotem odpowiedzialnym już za 
przygotowanie dokumentacji projek-
towej. 
Taki stan rzeczy - wobec jednoznacz-
nych zapowiedzi Członków Zarządu 
na spotkaniu w dniu 13.03.2020r., 
potwierdzonych w ostatnim czasie 
informacjami przekazanymi w me-
diach przez Członka Zarządu Powiatu 
Tomasza Płatka - groziłby nieokreślo-
nym w czasie odłożeniem samego 
przystąpienia do sporządzenia pro-
jektu oraz brakiem zainteresowania 
w jak najszybszym zrealizowaniu 
inwestycji.  
Co ciekawe, takiego rozwiązania 
nie brał pod uwagę również Powiat, 
bowiem jego przedstawiciele jed-
noznacznie nie zgodzili się na pro-
pozycję przekazania przez Miasto 
środków finansowych na wykonanie 
staraniem Powiatu dokumentacji 
projektowej. Miasto tłumaczy ten 
fakt tym, że przekazując wyłącznie 
środki na przebudowę skrzyżowa-
nia Miasto miałoby prawo - a wręcz 
obowiązek - ustalenia terminu, 
w którym Powiat winien rozliczyć się 
z ich wykorzystania, czego jednozna-
cznie chce uniknąć. 
W tym stanie rzeczy zawarcie po-

rozumienia dotyczącego wyłącznie 
współfinansowania inwestycji jest 
w ocenie Miasta sprzeczne z jego 
interesem i nie daje gwarancji zrea-
lizowania inwestycji w satysfakcjonu-
jącym terminie. 
Równocześnie w ocenie Miasta bez-
troska Powiatu w zakresie wymogów 
proceduralnych dotyczących poro-
zumienia może wynikać wyłącznie 
z faktu, że to przede wszystkim 
Burmistrz oraz Skarbnik Miasta po-
zwalając na finansowanie cudzego 
zadania bez zachowania odpowied-
nich ram formalnych byliby narażeni 
na odpowiedzialność za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, zaś 
brak podejmowania działania powo-
duje stan bezpieczeństwa i komfortu 
dla organu wykonawczego Powiatu. 
W okolicznościach wskazanych 
powyżej Miasto Gorlice, po za-
sięgnięciu opinii Nadzoru Prawnego 
Wojewody Małopolskiego  pozostaje 
przekonane o prawidłowości swoje-
go stanowiska, które oparte jest na 
wnikliwej analizie przepisów prawa 
oraz dostępnej ich wykładni, jak 
również szerokiej praktyce w tym 
zakresie. 
Równocześnie ze strony Powiatu 
Gorlickiego brak jest jakichkolwiek 
działań zmierzających do umożliwie-
nia zawarcia przez strony zgodnego 
z wymogami prawa porozumienia, 
bowiem w ocenie Miasta niezbęd-
ne do tego jest również podjęcie 
stosownej uchwały przez Radę 
Powiatu. 
Aktualnie poszukiwanie są przez 
Miasto inne możliwości załatwienia 
sprawy budowy ronda. 
Równocześnie, analizując treść 
złożonej interpelacji, jak również 
biorąc pod uwagę fakt że żaden 
z interpelujących radnych nie zwra-
cał się do służb Urzędu Miasta 
o udzielenie informacji  o stanie 
sprawy i przedstawienie związanych 
z nią dokumentów, zdumienie budzi, 
że radni Rady Miasta Gorlice zdają 
sie występować w imieniu Powiatu 
Gorlickiego, prezentując jego sta-
nowisko w sprawie, a w szczególnoś-
ci podważając dotychczasowe ustale-
nia co do zobowiązania Powiatu do 
wypłaty odszkodowań za grunty. 
W ocenie Burmistrza Miasta Gorlice 
w miejsce współpracy z kolegami z 
ugrupowania zasiadającymi 
w organach Powiatu, bardziej uza-
sadnionym z punktu widzenia inte-
resów Miasta i jego mieszkańców 
- jak 
i wobec zadań i obowiązków radne-
go miejskiego wynikających z od-
powiednich przepisów prawa - była-
by współpraca  radnych ze służbami 
miejskimi i nacisk na władze powia-
towe w celu podjęcia przez nie wy-
maganych prawem działań, niezbęd-
nych do kontynuowania zadania.   
W tym stanie rzeczy stanowisko 
Miasta w sprawie wskazanej powyżej 
uznać należy za uzasadnione, a 
udzielone wyjaśnienie za wyczerpu-
jące. 
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Budżet Obywatelski Miasta 
Gorlice na 2021 rok rozstr-
zygnięty! Walka była wyjąt-
kowo wyrównana. Wygrał 
projekt na zagospodarowanie 
terenów rekreacyjnych przy 
Parku Miejskim w Gorlicach, 
który zakłada podświetlenie 
kładki pieszej prowadzącej do 
parku, budowę wybiegu dla 
psów oraz stacji naprawczych 
dla rowerów.
Ponadto w projekcie przyszło-
rocznego budżetu Gorlic 
ujętych zostanie 12 projek-
tów osiedlowych. Remonty 
nawierzchni ulic i chodników, 
oświetlenie uliczne, zielony 
dziedziniec, budowa i re-
monty parkingów, wykonanie 
drogi dojazdowej, zagospo-
darowanie terenu dla celów 
rekreacyjnych – to zadania 
osiedlowe, które wybrali 
mieszkańcy w ósmej edycji 
budżetu obywatelskiego Gor-
lic.
Mieszkańcy wybierali w tym 
roku spośród 31 projektów, 
w tym 7 ogólnomiejskich i 
24 osiedlowych. Na realizację 
pomysłów gorliczan przezna-
czono w tej edycji 900 tys. zł, 
z czego 300 tys. zł na zadania 
ogólnomiejskie, a 600 tys. zł 
na zadania osiedlowe.
Po przeliczeniu wszystkich 
głosów oddanych na zada-
nia do Budżetu Obywatel-
skiego 2021 z listy projektów 
ogólnomiejskich zwyciężyło 
zadanie pt. No pięknie! – za-
gospodarowanie terenów re-
kreacyjnych przy Parku Miej-
skim, opiewające na łączną 
kwotę: 300 000 zł. Pro-
jekt otrzymał 451 ważnych 
głosów.
Wyniki głosowania na za-
dania ogólnomiejskie:
1. No pięknie! – zagospo-
darowanie terenów rekrea-
cyjnych przy Parku Miejskim 
– 451 głosów
2. Remont nawierzchni jezdni 
na ul. Pod Lodownią – 435 
głosów
3. Modernizacja chodnika i 
infrastruktury drogowej wraz 
z rozbudową miejsc parkin-
gowych w obrębie cmentarza 
komunalnego w Gorlicach – 
420 głosów
4. Poprawa infrastruktury 
sportowo-treningowej na 
stadionie im. Maksymiliana 
Kumorkiewicza przy ul. Sien-
kiewicza – 376 głosów
5. Remont ulicy Konopnic-

kiej od bloku nr 17 do 25 – 296 
głosów
Wykonanie nakładki bitumicznej 
na ścieżce rowerowej od kładki 
przy ulicy Kościuszki bocznej do 
granicy z Ropicą Polską – 277 
głosów
6. Biblioteka czynna całą dobę! 
Montaż książkomatu i infrastruk-
tury  rowerowej przy MBP w 
Gorlicach – 108 głosów
W poszczególnych osiedlach 
zwyciężyły następujące pro-
jekty:
- OSIEDLE NR 1 – „STA-
RÓWKA”
Zielony dziedziniec - 107 głosów
- OSIEDLE NR 2 – „MAGDA-
LENA”
Wykonanie oświetlenia ulicy 
Podzamcze -  125 głosów
- OSIEDLE NR 3 „KROMERA”
Zagospodarowanie i rewitaliza-
cja części działki stanowiącej 
własność Miasta Gorlice ozna-
czonej numerem 1529/9 w Gor-
licach położonej przy ul. Łuka-
siewicza 2 po prawej stronie od 
wejścia na podwórko w zakresie 
obszaru około 4 arów poprzez 
wyodrębnienie stref: odpoczyn-
ku dla dorosłych oraz strefy zie-
leni. - 61 głosów
- OSIEDLE NR 4 – „MARIAM-
POL”
Wykonanie drogi dojazdowej 
wraz z przebudową miejsc par-
kingowych w obrębie ul. Micha-
lusa – bloki 3 i 7 -  96 głosów
- OSIEDLE NR 5 – „MŁO-
DYCH”
Remont chodnika przed budyn-
kami Konopnickiej 11 i 13 w Gor-
licach - 173 głosy
- OSIEDLE NR 6 – „ZAWO-
DZIE”
Utwardzenie placu przy bloku 
Żeromskiego 22 - 389 głosów
- OSIEDLE NR 7 – „SOKÓŁ”
Zagospodarowanie terenu dla 
celów rekreacyjno-sportowych 
wraz z utworzeniem eko-parku z 
sadem – 110 głosów
-OSIEDLE NR 8 – „KOR-
CZAK”
Remont parkingu przed budyn-
kiem na ul. Hallera 22 w Gorli-
cach - 116 głosów
- OSIEDLE NR 9 – „GÓRNE”
Budowa chodnika na ulicy Win-
centego Pola na przydrożnym 
rowie odwadniającym - etap II 
- 114 głosów
- OSIEDLE NR 10 – „SKR-
ZYŃSKICH”
Wykonanie nawierzchni jezdni 
ulicy Skrzyńskich – boczna - 80 
głosów
- OSIEDLE NR 11 – „ŁY-

SOGÓRSKIE”
Wymiana nawierzchni na 
ul. Łysogórskiej od nr domu 
6A do 18A, z wyznaczeniem 
części pieszej - 61 głosów
- OSIEDLE NR 12 – „KRA-
SIŃSKIEGO”
Zatoczka parkingowa przy 
ciągu pieszo-jezdnym, prowa-
dzącym od ul. Słowackiego 
do garaży i na Osiedle Kra-
sińskiego – 103 głosy

W głosowaniu na Budżet 
Obywatelski Miasta Gorlice 

złożono łącznie 2786 kart do 
głosowania, wśród których 
2595 kart było ważnych, a 
191 nieważnych (powody 
nieważności: zagłosowała 
nieuprawniona osoba; wpi-
sano nieprawidłowe dane, 
wybrano zbyt wiele projek-
tów, zagłosowano więcej niż 
jeden raz). 92 proc. głosów 
oddano przez Internet, a 8 
proc. głosów papierowo.
Szczegółowe wyniki głosowa-
nia na stronie: www.budze-
tobywatelski.gorlice.pl

Gorliczanie wybrali zwycięskie projekty 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

BĘDZIE PIĘKNIE!
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Serdecznie zapraszamy do 
zwiedzania wystawy cza-
sowej, która została przy-
gotowana w Muzeum Regi-
onalnym PTTK w Gorlicach. 
Ekspozycja powstała w opar-
ciu o kolekcję archiwalnych 
zdjęć przedstawiających pej-
zaż Gorlic i okolicznych miejs-
cowości z „naftą w tle”.
Ciekawym uzupełnieniem są 
oryginalne dokumenty oraz 
przekroje geologiczne szybów 
kopalnianych z Kobylanki i 
Krygu. Zostały one wykonane 

na przełomie XIX i XX wieku. 
Osobną część stanowi wykaz 
ponad stu tutejszych „Kopalń 
ropy naftowej i gazów ziem-
nych”, które w 1947 r. zostały 
przejęte na własność państwa.
Na wystawie została przy-
pomniana także postać Igna-
cego Króla z Krygu. W latach 
30-tych ubiegłego stulecia był 
on założycielem oraz właś-
cicielem jednej z najbardziej 
dochodowych i największych 
kopalni na Ziemi Gorlickiej. On 
także wybudował narożną wil-

lę w Gorlicach na ulicy Bieckiej, 
naprzeciwko dworca.  Budynek 
ten gorliczanie do dziś nazywają 
„Królówką”.
Wystawa dostępna będzie od 
15 września do 6 listopada 
2020 r.
Wydarzenie zostało przygo-
towane przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach.

Źródło: Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach

11 września br., w Ośrodku Kon-
ferencyjno – Wystawienniczym 
Kasztel w Szymbarku, otwarta 
została wyjątkowa wystawa foto-
graficzna – „RE-NOWACJE. Cmen-
tarze Wielkiej Wojny w Małopolsce 
sto lat później”.
Wernisaż otworzył Dyrektor Muze-
um Dwory Karwacjanów i Gładys-
zów Zdzisław Thol oraz Wicewo-
jewoda Małopolski Józef Leśniak. 
Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa i Dziedzictwa 
Narodowego Joanna Florkiewicz 
– Kamieniarczyk oraz dr Agniesz-
ka Partridge – organizatorka 
wystawy, wprowadziły gości w 
tematykę spotkania. Głos zabrał 
także Konsul generalny Austrii Phi-
lipp Charwath. W imieniu Burmis-
trza Miasta Gorlice Rafała Kukli, w 
wydarzeniu uczestniczył jego Za-
stępca Łukasz Bałajewicz.
Wystawa prezentuje efekty re-
montów wykonanych w ostatnich 
latach na wybranych cmentarzach 
z okresu I wojny światowej. Ek-

spozycja organizowana jest w ra-
mach promocji Znaku Dziedzictwa 
Europejskiego.
Na liście odrestaurowanych i pre-
zentowanych na wystawie obie-
któw znalazła się także gorlicka 
perełka –  Cmentarz Nr 91.
Celem wydarzenia jest promocja 
zabytkowych, małopolskich cmen-
tarzy pierwszowojennych. Mamy 
się czym pochwalić - w regionie 
znajduje się wiele takich obiektów. 
Utrzymanie nekropolii jest naszym 
obowiązkiem – zarówno wobec po-
ległych, jak i przyszłych pokoleń.

Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce sto lat póżniej
Wernisaż wystawy RE-NOWACJE 

Naftowy krajobraz Ziemi Gorlickiej

18-19 września br., w piątek i 
sobotę, w ramach ogólnopol-
skiej akcji Sprzątania Świata, 
w Gorlicach odbyła się akcja 
„SprzątnijMY Gorlice”, której 
organizatorem było Miasto Gor-
lice. Do akcji włączyła się także 
firma PUK Empol - Oddział Gor-
lice, która zapewniła worki na 
śmieci oraz rękawiczki, a także 
zadbała o odbiór zebranych od-
padów.
W pierwszy dzień wydarzenia, 
w sprzątaniu wzięli udział m.in. 
uczniowie Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. Wincentego Pola 
w Gorlicach, Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1 oraz Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 3, a także po-
dopieczni Placówki Wsparcia 
Dziennego TPD w Gorlicach 
przy ul. Konopnickiej.

W drugi dzień chętni mieszkań-
cy Gorlic wraz z Zastępcą Bur-
mistrza Miasta Gorlice Łukaszem 
Bałajewiczem oraz gorlickim 
ekodoradcą, uprzątnęli brzeg 
Stróżowianki w okolicach Mias-
teczka Ruchu Drogowego oraz 
sklepu Kaufland.
Bardzo dziękujemy za włącze-
nie się w tegoroczną akcję 
„SprzątnijMY Gorlice”. Mamy na-
dzieję na kolejne, liczne wspól-
ne sprzątanie już w przyszłym 
roku, wiosną, kiedy to organi-
zowany będzie Tydzień Ziemi. 
Wszystkich miłośników śro-
dowiska oraz dbających o nasze 
wspólne dobro, zachęcamy do 
obserwowania strony oraz pro-
filu Zielony Punkt.

Podsumowanie akcji SprzątnijMY Gorlice

14



Za nami 6. Festiwal im. Zyg-
munta Haupta. Odbył się w 
dniach 23-27 września br. w 
Gorlickim Centrum Kultury. 
Podczas 5 dni spotkań w wy-
darzeniach na żywo wzięło 
udział ponad 1000 osób, a 
transmisje online na kanałach 
Festiwalu obejrzało kilka tysię-
cy odbiorców. Gorlice po raz 
kolejny okazały się być wymar-
zonym miejscem do prowa-
dzenia dyskusji o polskiej 
literaturze, miejscem które 

zachęca zarówno do spokojne-
go namysłu, jak i prowadzenia 
żywiołowych dyskusji w gro-
nie twórców, artystek, spec-
jalistów, ekspertek, widzów i 
miłośniczek książek.
Spotkania z autorami i autor-
kami różnych gatunków (poe-
zja, proza, literatura non-fic-
tion), tworzących na bazie 
odmiennych doświadczeń, 
których łączy zamiłowanie do 
języka oraz refleksji nad rzec-
zywistością, odbywały się pod 
okiem Andrzeja Stasiuka, dy-
rektora artystycznego Festiwa-
lu oraz moderatorów spotkań: 
Wojciecha Bonowicza, Darka 
Foksa, Pauliny Małochleb, Mi-
chała Olszewskiego, Justyny 

Sobolewskiej. Autorki i au-
torzy chętnie dzielili się prze-
myśleniami nie tylko na temat 
swoich książek. Nie brakowało 
rozmów o pracy, o świecie, o 
zmianach, których doświadcza-
my i wyjątkowego momentu, 
w którym jesteśmy. Po spot-
kaniach debaty przenosiły się 
w kuluary albo kontynuowane 
były w długich kolejkach po 
autografy.
Ten bezcenny intelektualny 
ferment zawdzięczamy w dużej 
mierze Zygmuntowi Hauptowi, 
patronowi Festiwalu. Pierwot-
ny pretekst, czyli przypomnie-
nie twórczości tego ważne-
go, a zapomnianego pisarza, 
który przyświecał nam przed 
pierwszą edycją festiwalu w 
2015 roku, przeobraził się w 
coroczne wydarzenie, na które 
czekają nie tylko mieszkańcy 
Gorlic. Mamy bardzo pozy-
tywne głosy ze strony pisa-
rek i pisarzy, którzy gościli w 
Beskidzie Niskim w ostatnich 
dniach, na temat programu i 
recepcji festiwalu. Podejrzewa-
my nieśmiało, że sam Haupt 
mógłby się dobrze czuć na gor-
lickim Festiwalu. Dziękujemy 
za spotkania na żywo, aktywne 

uczestnictwo w spotkaniach 
online i do zobaczenia za rok! 
— podsumowała Alicja Sawic-
ka, menadżer programowa 
Festiwalu.
W spotkaniach wzięli udział: 
Waldemar Bawołek, Maciek 
Bielawski, Kalina Błażejowska, 
Olga Hund, Adam Kacza-
nowski, Ryszard Koziołek, Mi-
kołaj Łoziński, Mira Marcinów, 
Piotr Marecki, Andrzej Niewia-
domski, Wojciech Nowicki, 
Agnieszka Pajączkowska, 
Paweł Panas, Zyta Rudzka, 
Barbara Sadurska, Domini-
ka Słowik, Mariusz Szczygieł, 
Tomasz Ulanowski, Urszula 
Zajączkowska.
Zakończony w niedzielę Fes-
tiwal poniekąd nadal trwa. 
Wszystkie spotkania, dzięki re-
jestracji wideo, dostępne są na 
naszym kanale YOUTUBE.  
Jednym z wydarzeń, do któ-
rych na pewno warto powró-
cić jest czytanie opowiadań 
Zygmunta Haupta w interpre-
tacji Andrzeja Grabowskiego, 
wybitnego aktora teatralnego, 
filmowego i telewizyjnego.
fot. Jacenty Spyra

6. Festiwal im. Zygmunta Haupta za nami6. Festiwal im. Zygmunta Haupta za nami
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V Gorlicka Spartakiada Se-
niorów przeszła już do historii. 
16 września w hali sportowej 
OSiR, w dziewięciu konku-
rencjach zmierzyło się blisko 
100 zawodników, reprezen-
tujących m.in. Polski Związek 
Emerytów i Rencistów, Gorlic-
kie Stowarzyszenie Seniorów, 
Uniwersytet Złotego Wieku, 
Gorlicką Radę Seniorów, Pol-
ski Związek Diabetyków, Gor-
licki Klub Seniora oraz Zarzą-
dy Osiedli, a także goście z 
Bardejowa.
Wydarzenie w imieniu Bur-
mistrza Miasta Gorlice Rafała 
Kukli otworzył jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz oraz gos-
podarz spartakiady Dyrektor 
OSiR w Gorlicach Mariusz 
Duszowicz. Otwarcie zawo-

dów uświetnił występ Kapeli  
RZT „Pogrzanie”.
Impreza sportowa przeznaczo-
na była dla seniorów 60+, któr-
zy wzięli udział w ośmiu konku-
rencjach indywidualnych oraz 
zawodach Nordic Walking, któ-
re odbyły się w Parku Miejskim 
im. Wojciecha Biechońskiego.
Podsumowanie zawodów miało 
miejsce w restauracji Hotelu 
Margot, gdzie po wspólnym 
posiłku wyróżnieni zostali naj-
lepsi zawodnicy. Pamiątkowe 
dyplomy, medale oraz nagrody 
wręczyli: Kierownik Wydziału 
Oświaty Kultury i Promocji Woj-
ciech Zapłata, Dyrektor OSiR w 
Gorlicach Mariusz Duszowicz.

 

V Gorlicka Spartakiada Seniorów

12-13 września br., w Krakowie, 
odbyły się prestiżowe zawody 
w piłkę nożną -  Turniej Smoka 
Wawelskiego, w którym udział 
wzięła drużyna Akademii GKS Gli-
nik Gorlice #GG2012.
W rywalizacji uczestniczyły 32 
ekipy. Mocna obsada gwaran-
towała wysoki poziom sportowy. 
Młodzi reprezentanci z Gorlic 
zajeli bardzo dobre, 8. miejsce i 
mieli okazję grać w gronie naj-
mocniejszych. Drużyna Akademii 
GKS Glinik Gorlice rozegrała aż 13 
bardzo wartościowych spotkań. 
Najbardziej emocjonujący mecz 
odbył się na zakończenie turnieju 
- z Cracovią Kraków czerwoni i 

zakończył się wynikiem 1:1. Takie 
mecze na długo pozostają w pamięci 
małych piłkarzy. Mimo ogromnego 
zmęczenia chłopcy dzielnie powalc-
zyli do końca.
Na Turnieju gościnnie wystąpił 
Kacper Bywalec - piłkarz i chłopcy z 
KS Podhalanin Biecz.
 Wyjazd i udział był możliwy dzięki 
PPH Libropol SP.J i Gorlice.pl oraz 
rodzicom.
Oprócz emocji sportowych organiza-
tor przewidział wiele atrakcji towar-
zyszących. Uczestnicy wzięli udział 
w meczu PKO Ekstraklasy Cracovia 
Kraków vs Stal Mielec 1-1 oraz w 
odpoczęli w krakowskim Aquaparku.
Tekst: Łukasz Brzeziański

Akademia GKS Glinik Gorlice 
na Turnieju Smoka Wawelskiego


