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1417-2017

U zbiegu trzech dolin oraz dwóch rzek – Ropy i Sękówki, w najlepszym punkcie komunikacyjnym między Bardejowem a 
Krakowem, Ród Karwacjanów ziemiami od trzech wieków władał. Rozległa wówczas Puszcza Karpacka, okoliczne pola 
i łąki zapewniały ciężki, ale godny byt mieszkańcom. Gorlice - bo tak zwało się to miasto, przywilej o przełomowym 
znaczeniu zyskały 2 sierpnia 1417 roku w Nowym Sączu. Wtedy to Dersław II Karwacjan z rąk króla Władysława Ja-
giełły odebrał akt lokacyjny. Na mocy tego nadania Gorlice oraz wsie należące do Dersława: Ropica, Stróżówka, Glinik i 
Rychwałd przeszły na wieczne trwanie z prawa polskiego na prawo niemieckie, zwane magdeburskim. W konsekwencji 
akt lokacyjny dawał mieszczanom wolność osobistą oraz wolność wykonywania rzemiosła i prowadzenia handlu, co 

znacznie wpłynęło na dalszy rozwój regionu.
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LIPCOWY FOTO-SERWIS Z GORLICKIEGO RATUSZA

3 lipca br. w Gorlicach odbyło 
się uroczyste otwarcie siedziby 
Grupy Zamiejscowej Placówki 
Granicznej w Tarnowie,ktora 
mieści się w budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Gorlicach. 

W uroczystości uczestniczył 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, który życzył funkcjona-
riuszom Straży Granicznej po-
wodzenia i sukcesów w służbie 
na ziemi gorlickiej.

Letnia Półkolonia TPD
W dniach od 3 do 14 lipca 
br. Zarząd Oddziału Powia-
towego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Gorlicach był 
organizatorem Letniej Pól-
kolonii 2017 ,,Radość i przy-
goda”.Z oferty wakacyjnego 
wypoczynku skorzystało 90 
dzieci, które uczestniczyły 
w sześciu autokarowych wy-
cieczek.
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Straż Graniczna w Gorlicach Raciborski Rajd Rowerowy w 
Gorlicach

6 lipca br.nasze miasto odwie-
dzili uczestnicy Raciborskiego 
Rajdu Rowerowego Środowisk 
Trzeźwościowych Dookoła Pol-
ski. Na gorlickim Rynku grupę 
25 kolarzy przywitali Burmistrz 
Gorlic Rafał Kukla, Prezes Gor-

lickiego Klubu Abstynenta,,E-
GIDA” Jan Taboł oraz człon-
kowie Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Po odpoczynku, 
wspólnej fotografii i posiłku 
odbył się wspólny miting.

W lipcu zakończył się remont 
chodnika przy ulicy Tuwima na 
Oś.,, Młodych”w Gorlicach.Wymie-
niono stare i zniszczone płyty be-
tonowe,a ich miejsce zajęła nowa 
kostka betonowa.W trakcie prac 
wykonano też przebudowę sieci 
wodociągowej w ciągu tej ulicy.

20.07 br. Burmistrz Rafał 
Kukla wraz z Kierownikiem 
Wydziału Oświaty Kultury i 
Spraw Społecznych Aleksan-
drem Augustynem odwie-
dzili miasto partnerskie Gor-
lic – Nyíregyházę. Burmistrz 
Miasta Gorlice spotkał się w 

Wyremontowany chodnik 
na ul. Tuwima

Z wizytą w Nyíregyházie
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Korzystanie ze świadczenia wy-
chowawczego w zbliżającym 
się okresie zasiłkowym wyma-
ga złożenia nowego wniosku. 
Będzie to możliwe już od 1 
sierpnia. Od tego dnia można 
ubiegać się także o świadczenia 
rodzinne i świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy 
okres. 
Wypełniony wniosek moż-

na złożyć osobiście od dnia 
01.08.2017 r. w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach - Biuro 
Wsparcia Rodzin pok. 3B seg-
ment B (budynek byłej szko-
ły nr 2, wejście od dziedzińca 
Urzędu). Jednak Ci, którzy chcą 
ubiegać się o świadczenia wy-
chowawcze bez wychodzenia z 
domu, mogą to zrobić online. 
Mają do wyboru aż 4 kanały. 

Wnioski o 500+ na nowy okres 
już od 1 sierpnia

Wśród nich: ministerialny Portal 
Informacyjno-Usługowy Emp@
tia, bankowość elektroniczną, 
PUE ZUS – Platformę Usług 
Elektronicznych ZUS oraz Profil 
Zaufany.  Podkreślenia wyma-
ga, że aby otrzymać świadcze-
nia wychowawcze, świadcze-
nia rodzinne lub świadczenia z 
funduszu alimentacyjnego, do 
wniosku należy dołączyć od-
powiednie, zależne od indywi-
dualnej sytuacji rodziny wnio-
skodawcy, dokumenty, w tym 
oświadczenia, niezbędne do 

ustalenia prawa do danej formy 
wsparcia.
Z najistotniejszymi zmianami w 
ustawach: o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci, o 
świadczeniach rodzinnych oraz 
o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów - wprowa-
dzonych przez uchwaloną przez 
Sejm RP w dniu 7 lipca 2017 
r. ustawą o zmianie niektórych 
ustaw związanych z systemami 
wsparcia rodzin można się za-
poznać na naszej stronie inter-
netowej www.gorlice.pl

urzędzie z wiceburmistrzem 
Jaszaiem Menyhartem, wziął 
udział w uroczystościach oraz 
sesji z okazji 30-lecia kontak-
tów sportowych klubu MKS 
„Radość” Gorlice z węgierskim 
miastem.
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Na gorlickim Rynku, przed 
Ratuszem, stoi Wakacyjny 
Konik wykonany w ramach 
,,Letniego ogrodu umiejęt-
ność”w Pracowni Plastycznej 
GCK przez Magdalenę Rak-
-instruktorkę plastyczną GCK 
i Tomasza Tajaka.
To świetna ozdoba tegorocz-
nych wakacji oraz naszego 
miasta.

Chór Cantores Carvatiani brał 
w lipcu udział w Międzynarodo-
wych Warsztatach Chóralnych 
w Hiszpanii. Wraz z chórzy-
stami z Polski i Hiszpanii,pod 
okiem dyrygentów,pracowali 
nad emisją głosu oraz przygo-
towywali utwory na koncert, 
który odbył się w Katedrze Sa-
gada Familia w Barcelonie.

Chór Cantores Carvatiani w Hiszpanii

Wakacyjny konik

W dniach 14-15 lipca br.od-
były się w Gorlicach 19.Mię-
dzynarodowe Prezentacje 
Multimedialne ,,Ambient Fe-
stival” 2017. 
Podczas tegorocznej edycji 
na scenie Gorlickiego Cen-
trum Kultury wystąpili wyko-
nawcy z Polski, Niemiec oraz 
Norwegii.

Do 31września br.w Domu 
Polsko-Slowackim w Gorlicach 
prezentowana jest wystawa 
fotografii Joanny Bratko-Lityń-
skiej z Sosnowca,, Pocztówka z 
Gorlic”. Powstawała przez kilka 

AMBIENT FESTIVAL 2017

miesięcy 2016 roku w ramach 
realizacji stypendium twórcze-
go przyznanego przez Prezy-
denta Miasta Sosnowca-part-
nerskiego miasta Gorlic.

Pocztówka z Gorlic

Muzyka cerkiewna 
w Beskidzie Niskim

W dniach 8 i 9 oraz 14 i 15 
lipca br.odbywał się Festiwal 
Muzyki Cerkiewnej w Beski-
dzie Niskim. Gośćmi tego-
rocznego festiwalu był Chór 
Parafii Greckokatolickiej z 
Krakowa, który koncertował 
w Gładyszowie, Gorlicach, 
Krynicy-Zdroju i Łosiu oraz 

Chór Metropolitalny Prawo-
sławnej Cerkwi Czech i Sło-
wacji, koncertujący w Kryni-
cy-Zdroju, Bielance, Wysowej 
i Gorlicach. Miasto Gorlice 
było współorganizatorem fe-
stiwalu, tej niezwykłej muzyki 
chóralnej.
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5 sierpnia 2017 r. (1 dzień turnieju)
do 10:00 Zakwaterowanie oraz rozbicie obozowiska / Tereny zie-
lone OSiR w Gorlicach
10:15 Spotkanie wszystkich grup i ustalenie harmonogramu dzia-
łań, przemarsz do rynku na rozpoczęcie imprezy / Tereny zielone 
OSiR w Gorlicach
12:00 Hejnał z wieży Ratuszowej / Rynek w Gorlicach
12:05 Powitanie przybyłych gości / Rynek w Gorlicach
12:20 Prezentacja przybyłych drużyn rycerskich wraz ze świtą / 
Rynek w Gorlicach
12:30 Przemarsz przybyłych drużyn na miejsce turniejowe / Tere-
ny zielone OSiR w Gorlicach
13:00 Eliminacje do turnieju rycerskiego / Tereny zielone OSiR w 
Gorlicach
o Turniej łuczniczy
o Turniej bojowy samojeden na miecz i tarczę
o Turniej bojowy samojeden na miecz długi
o Turniej bojowy drużynowy
o Turniej bieg dam / Stadion OSiR w Gorlicach
17:30 Zbiórka wszystkich grup rekonstrukcyjnych i przejazd au-
tobusem do Bazyliki Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Sank-
tuarium Jezusa w Więzieniu w Gorlicach / Tereny zielone OSiR w 
Gorlicach
18:00 Uroczysta msza święta z udziałem Biskupa Rzeszowskiego 
Jana Wątroby / Bazylika w Gorlicach
19:00 Inscenizacja 600-lecia lokacji miasta Gorlice na prawie 
magdeburskim z udziałem wszystkich grup rekonstrukcyjnych / 
Rynek w Gorlicach
20:00 Ciąg dalszy eliminacji do turnieju rycerskiego / Tereny zie-
lone OSiR w Gorlicach
20:00 Koncert muzyki dawnej – Fleur Delis Ensemble / Tereny 
zielone OSiR w Gorlicach
21:00 Koncert muzyki dawnej – LIARMAN / Tereny zielone OSiR 
w Gorlicach
22:00 Wspólna biesiada wszystkich grup rekonstrukcyjnych przy 
ognisku / Tereny zielone OSiR w Gorlicach

6 sierpnia 2017 r. (2 dzień turnieju)
11:30 Zbiórka wszystkich grup rekonstrukcyjnych i przejazd au-
tobusem do Rynku w Gorlicach / Tereny zielone OSiR w Gorlicach
12:30 Powitanie przybyłych gości / Rynek w Gorlicach
12:45 Prezentacja przybyłych drużyn rycerskich wraz ze świtą / 
Rynek w Gorlicach
13:00 Przemarsz przybyłych drużyn na miejsce turniejowe / Te-
reny zielone OSiR w Gorlicach
13:30 Pokazy sokolnicze i innych ptaków drapieżnych / Tereny 
zielone OSiR w Gorlicach
14:15 Finały wszystkich turniejów rycerskich wraz z wręczeniem 
nagród / Tereny zielone OSiR w Gorlicach
15:30 Inscenizacja bitewna z udziałem wszystkich grup rekon-
strukcyjnych / Tereny zielone OSiR w Gorlicach
16:00 Pokazy sokolnicze i innych ptaków drapieżnych / Tereny 
zielone OSiR w Gorlicach
17:00 Koncert muzyki dawnej – Fleur Delis Ensemble / Tereny 
zielone OSiR w Gorlicach
18:00 Koncert zespołu muzyki dawnej LIARMAN / Tereny zielone 
OSiR w Gorlicach
20:00 Zakończenie imprezy / Tereny zielone OSiR w Gorlicach
Istnieje możliwość przyjazdu grup rekonstrukcyjnych już w piątek 
4 sierpnia 2017 r.

Wydarzenia towarzyszące:

wystawy i warsztaty z rękodzieła ludowego i artystycznego
mennica średniowieczna i bicie monety okolicznościowej
dla zwiedzających rekonstruktorów udostępnione zostaną bez-
płatnie wszystkie zabytki Gorlic
przejażdżki konne w siodle

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Gorlicach
Zakon Rycerski Ziemi Bieckiej

OBCHODY 600-LECIA  
LOKACJI MIASTA NA PRAWIE MAGDEBURSKIM!

Wydarzenie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Harmonogram imprezy:

BURMISTRZ MIASTA GORLICE RAFAŁ KUKLA ZAPRASZA NA 


