
Nr 9 (341) 2022 r.Nr 9 (341) 2022 r. ISSN 14250829ISSN 14250829

Sokół nagrodzony! - s.7 Pasowanie na uczniów - s.8 Festiwal Haupta za nami - s. 14

 WYJĄTKOWY MURAL NA ROK ŁUKASIEWICZA s.4



wrzesień 20222

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

W sobotę, 17 września br., obchodziliśmy 83. rocznicę ataku ZSRR na Polskę oraz Światowy Dzień Sybiraka. Z tej okazji w Gorlicach odbyły 
się uroczystości patriotyczne.
Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza św. w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. prałat 
Stanisław Górski.
Po Mszy, delegacje złożyły znicze i wiązanki pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu Parafialnym.
83 lata temu nasz kraj stał się ofiarą agresji ze strony Związku 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 organizowany od 1991 roku przez Związek Sybiraków, założony w 1928 roku. Po II wojnie światowej z 
powodów politycznych Związek nie mógł działać. Jego reaktywacja nastąpiła w 1988 roku.
W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, mło-
dzież szkolna oraz mieszkańcy miasta i powiatu. Miasto Gorlice reprezentował Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, 
przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak oraz Wiceprzewodnicząca Beata Mikruta-Kawa.

83. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 95 lat zmarła Janina Brzozowska – Sybiraczka, wieloletnia 
prezes Oddziału Związku Sybiraków w Gorlicach, emerytowana nauczycielka gorlickiego „Ekonomika”, 
odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Ze-
słańców Sybiru, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorowego Sybiraka.
Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.

ZMARŁA JANINA BRZOZOWSKA
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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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ZMARŁ JÓZEF ABRAM

W dniach 9-11 września, przedstawiciele Miasta Gorlice, na czele z Zastępcą Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukaszem Bałajewiczem, odwiedzili Sömmerdę – zaprzyjaźnione z Gorlicami miasto nie-
mieckiej Turyngii. Na zaproszenie Burmistrza Ralfa Hauboldta uczestniczyli w lokalnym święcie, 
zwiedzili miasto, a także rozmawiali o możliwościach współpracy i przyszłego partnerstwa.
W skład delegacji, prócz Zastępcy Burmistrza weszli: Radny Rady Miasta Gorlice Krzysztof Jędrze-
jowski, Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
Marcin Gugulski oraz Łukasz Skórski, nauczyciel języka niemieckiego i członek Automobilklubu 
Bieckiego.
Pierwsze spotkanie przedstawicieli Gorlic i Sömmerdy miało miejsce w listopadzie 2019 r. z inicja-
tywy Konsula Generalnego Niemiec dr Michaela Großa. Rozmowy o możliwości współpracy odbyły 
się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Spotkanie to, stało 
się początkiem przyjaznych relacji naszych miast. Bezpośrednie kontakty ograniczyła jednak pan-
demia oraz niepewna sytuacja geopolityczna. Na zaproszenie władz Sömmerdy, delegacja z Mia-
sta Światła wzięła udział w tradycyjnej paradzie, odbywającej się z okazji święta miasta – Targu 
Żniwnego. W uroczystym korowodzie, który prowadzą lokalni samorządowcy, udział bierze kilkuset 
mieszkańców. W tym roku na czele Żniwnej Parady znaleźli się także goście z Gorlic.
W programie nie zabrakło zwiedzania najważniejszych miejsc turystycznych oraz oficjalnego spo-
tkania, podczas którego omówione zostały możliwości i pola przyszłego porozumienia partnerskie-
go w dziedzinie kultury, edukacji, przedsiębiorczości i turystyki.
Sömmerda to miasto powiatowe położone w kraju związkowym Turyngia liczące ponad 20 000 
mieszkańców, a wspólne rozmowy pozwoliły na odkrycie wielu elementów i płaszczyzn łączących 
nasze gminy.

Delegacja z Gorlic odwiedziła Sömmerdę!

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 69 lat zmarł Jó-
zef Abram – Burmistrz Miasta Gorlice w latach 1998-2002, 
Członek Zarządu Miasta Gorlice w latach 1990-1992, Radny 
Rady Miasta Gorlice 1990-1998, 2006-2010, Radny Rady Po-
wiatu Gorlickiego w latach 1998-2002, Członek Komitetu Ste-
rującego Województwa Małopolskiego w latach 2000-2002, 
Dyrektor Gorlickiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości 
w Gorlicach.
Józef Abram urodził się w Jankowej, wykształcenie wyższe 
zdobył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. 
W trakcie kariery zawodowej pracował w Fabryce Maszyn 
Wiertniczych Górniczych „GLINIK” w Gorlicach (1980-1983), 
jako Pełnomocnik w Młynie Gospodarczym w Gromniku (1984 
- 1989), Pełnomocnik Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro 
Park Mielec” – Obszar Przemysłowy Gorlice (2002-2005), 
prowadził także własną działalność gospodarczą oraz pełnił funkcję Członka Powiatowej Rady 
Zatrudnienia w Gorlicach (2003-2007, 2008-2012). Był aktywnie zaangażowany w pracę na 
rzecz rozwoju gorlickiej przedsiębiorczości oraz w działalność wielu organizacji branżowych, spo-
łecznych m.in. jako Koordynator Grupy Partnerskiej „Partnerstwo dla Ziemi Gorlickiej”, Kierownik 
Lokalnej Jednostki Wdrażającej – Menadżer projektu PIW Equal „Gospodarka Społeczna na 
Bursztynowym Szlaku”, Członek Rady Krajowej Sieci Grup Partnerskich (w kadencji 2007-2010 
członek Prezydium KSGP), Koordynator projektu „Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy”, Wicepre-
zes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii NNMP w Gorlicach, Członek Stowarzyszenia 
„Klub Gorliczan”. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.
Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

83. rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz Dzień Sybiraka
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15 września br., podopieczni Dziennego Domu Seniora spotkali się na 
dziedzińcu gorlickiego Ratusza, na Narodowym Czytaniu „Ballad i ro-
mansów”.
Spotkanie rozpoczęło się interpretacją utworu „Pani Twardowska”.  
W rolę Pana Twardowskiego wcielił się burmistrz Rafał Kukla, Mefistofe-
lesem została Maria Jamro, a narratorem Anna Kurylak.
Rok 2022 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ro-
kiem Romantyzmu Polskiego. 11. Narodowe Czytanie odbywa się pod 
patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.
Wydany w 1822 roku w wileńskiej oficynie Józefa Zawadzkiego zbiór 
„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, uważany jest za manifest pol-
skiego romantyzmu, a datę ich publikacji przywykło traktować się jako 
początek tej epoki w polskiej literaturze i sztuce.

Narodowe Czytanie w Dziennym Domu Seniora

W niedzielę, 9 października br., Gorlicki Klub Abstynenta „Egida“ w Gorli-
cach, włączając się w obchody Roku Łukasiewicza, zorganizował „Pożeg-
nanie lata z Łukasiewiczem” w Skansenie Przemysłu Naftowego Magdalena 
w Gorlicach.
W spotkaniu uczestniczył burmistrz Rafał Kukla, certyfikowane terapeutki 
z Centrum Terapii Uzależnień – Genowefa Michniak, Wioletta Machowska 
i Gabriela Padoł, a także Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych w Gorlicach Jolanta Szpyrka oraz Inspektor Wydziału 
Oświaty, Kultury i Promocji Piotr Gajda.
Dopisała piękna, słoneczna pogoda, która dodatkowo wpłynęła pozytywnie 
na atmosferę. Nie zabrakło waty cukrowej, a także zabaw i konkursów dla 
dzieci, które przeprowadził Łukasz Brzeziański.
Spotkanie zostało dofinansowane ze środków z Miasta Gorlice w ramach 
realizacji zadań Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na rok 2022.
Źródło: Klub Abstynenta EGIDA w Gorlicach

KLUB EGIDA POŻEGNAŁ LATO Z ŁUKASIEWICZEM

Geniusz z Miasta Światła 
mural poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi

Artystyczny hołd dla Inacego Łukasiewicza na ścianie Muzeum Regio-
nalnego PTTK – ogromny malunek z Ignacym Łukasiewiczem zdobi już 
scianę w środku miasta. Mural został wykonanany przez Mgr Morsa na 
podstawie ilustracji CanitiemArt. Grafika została stworzona w ramach 
projektu Łukasiewicz – polski geniusz!
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepod-
legła”.
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Na zaproszenie Burmistrza Ferenca Kovácsa, w dniach 17-18 września br., w 
Nyíregyházie gościła delegacja z Gorlic na czele z Burmistrzem Rafałem Kuklą. 
Przedstawiciele Miasta Światła wzięli udział w Tirpak Festiwalu – kulinarnym i 
kulturalnym święcie Miasta. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję spró-
bować tradycyjnych dań węgierskich, a także z innych krajów – w tym dania 
wprost z Miasta Światła! Drużyna kucharzy z Gorlic na wydarzeniu zaserwowała 
tradycyjny bigos, któremu jury konkursu kulinarnego przyznało II miejsce!
Tirpak Festiwal w Nyíregyházie to cykliczne święto organizowane we wrześniu, 
nawiązujące do tradycyjnego ludu Tirpaków – grupy ludzi, którzy osiedlili się 
w Nyíregyházie i okolicach w połowie XVIII wieku i odegrali decydującą rolę w 
rozwoju miasta.
Głównym celem festiwalu jest wzmocnienie współpracy między społecznościami 
i organizacjami obywatelskimi, które kultywują tradycje a także podniesienie 
świadomości na temat lokalnego dziedzictwa m.in. zaoferowanie publiczności 
możliwości spróbowania tradycyjnych dań.
Wydarzenie jest także okazją do spotkań z miastami partnerskimi – w tym także 
z Gorlicami, które podczas tegorocznej edycji zorganizowały stoisko gastrono-
miczne i promocyjne.
Tradycyjny, polski bigos przygotował szef kuchni Radosław Kłapacz oraz przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylance.
Stoisko Gorlic cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wyróżniało się nie tylko 
serwowaną potrawą, która zdobyła uznanie komisji konkursowej, ale także wy-
glądem. Piękne, pogórzańskie i góralskie motywy oraz stroje przyciągały i cie-
szyły oczy przechodniów.
Spotkanie w gronie międzynarodowym było okazją do świętowania, wzajem-
nego poznania się, promocji, a także rozmów o dalszych planach współpracy.
Źródło: Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance, Misto Nyiregyhaza, mat. własne

Przez żołądek do serca Węgra!
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Seniorzy z Miasta Światła na krakowskich Senioraliach!
Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Manko zorganizowało w Krakowie Międzynarodowe Senioralia, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń Małopolski. Integru-
ją środowisko seniorów, a także promują aktywność i zdrowy styl życia. Do Krakowa przybyli seniorzy z całej Polski! Oczywiście nie mogło zabraknąć licznej reprezentacji 
seniorów z Gorlic – miasta przyjaznego seniorom.
Głównym punktem pierwszego dnia Senioraliów była konferencja dla koordynatorów polityki senioralnej „Doświadczenia i inspiracje w polityce senioralnej samorządów”.
Drugi dzień zainaugurowała uroczysta Msza Święta w Kościele Mariackim. Następnie uczestnicy w kolorowym pochodzie przeszli do Parku Jordana, gdzie na seniorów 
czekały wykłady na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa i ekonomii oraz ponad 20 bezpłatnych badań i porad lekarskich. W barwnym pochodzie wyróżniali się 
szczególnie gorliccy seniorzy z flagami Miasta Światła! Na krakowskie Senioralia przygotowali także specjalną piosenkę „My jesteśmy gorliczanie“. Blisko 50-osobową 
reprezentację Gorlic stanowili seniorzy skupieni wokół Klubu Seniora oraz Gorlickiej Rady Seniorów. Wyjazd gorliczan do Krakowa wsparło Miasto Gorlice. Podczas wy-
darzenia uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi metodami oszustw na stoisku „Bezpieczny Senior – Stop Manipulacji, nie daj się oszukać”. W Senioraliach wzięły 
udział firmy (m.in. ośrodki wypoczynkowo-rehabilitacyjne, uzdrowiska, sanatoria, stoiska przedstawiającą lokalne wyroby z różnych części Polski), które przedstawiły 
atrakcyjne oferty zniżkowe dla Seniorów. Strefę gastronomiczną uatrakcyjniły liczne stoiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz grill. Na seniorów czekały także koncerty Ale-
xandra Martineza, Duo Performance, występy artystyczne zespołów seniorskich, Pokaz Mody Stylowi Seniorzy – laureatów ogólnopolskiego konkursu Głosu Seniora oraz 
impreza integracyjna, którą poprowadziła światowej sławy DJ Wika – najstarsza DJ-ka świata. Międzynarodowe Senioralia odbywają się corocznie i gromadzą dużą liczbę 
uczestników – przedstawicieli miast partnerskich programu „Gmina Przyjazna Seniorom”, członków Rad Seniorów, Uniwersytetów Złotego Wieku, instytucji publicznych 
i społecznych.
Gorlice od kilku lat szczycą się tytułem Gmina Przyjazna Seniorom. Od wielu lat działa tutaj Uniwersytet Złotego Wieku czy Gorlicka Rada Seniorów. W 2019 r. otwarto 
Klub Seniora, a w 2021 r. Dzienny Dom Seniora. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO, miasto przystąpiło do Ogólnopolskiej Karty Seniora - programu dzięki 
któremu gorliccy Seniorzy mogą otrzymać zniżki na wybrane produkty i usługi!
Źródło: mat. własne, www.glosseniora.pl Foto. www.malopolska.pl, Klub Seniora, Głos Seniora
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Obchody w

Gorlice z grantem na poprawę dostępności!
Miasto Gorlice pozyskało 250 000 zł dofinansowania na poprawę dostępności ratusza. Pieniądze zostaną przeznaczone na przełamywanie 
barier architektonicznych i komunikacyjnych, które są uciążliwe dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób z niepełnosprawnoś-
ciami i starszych. Środki pochodzą z projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
Priorytetem jest zagwarantowanie dostępności dla osób z trudnościami w poruszaniu się, z dysfunkcjami wzroku, słuchu oraz problemami 
poznawczymi.
W wyniku realizacji projektu pt. Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami, poprawiona 
zostanie dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna ratusza.
Planowane działania:
• Zakup i montaż platformy przyschodowej w segmencie A Urzędu Miejskiego 

w Gorlicach
• Oznaczenie ciągów komunikacyjnych - schodów w postaci kontrastowych i 

antypoślizgowych oznaczeń dla osób z dysfunkcjami wzroku  
• Zakup i montaż linii naprowadzających i pól uwagi
• Dostosowanie toalet w segmencie A do potrzeb osób z trudnościami w po-

ruszaniu się
• Zakup krzesła ewakuacyjnego
• Dostosowanie szerokości nienormatywnych otworów drzwiowych
• Zakup przenośnej pętli indukcyjnej
• Zakup tablic tyflograficznych
• Zakup nakładek Braila na poręcze przyschodowe
Całkowita wartość projektu: 332 380 zł
Dofinansowanie: 250 000 zł

W ostatnim czasie na Osiedlu Krasińskiego powstało nowe ogrodzenie placu zabaw, a dwie wiaty śmietnikowe zyskały energooszczędne, solar-
ne oświetlenie.  Wszystko dzięki pomysłowi mieszkańców osiedla, którzy w zeszłym roku złożyli projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego.
Realizacja zadania, rozwiązała dwa problemy zgłaszane przez mieszkańców. Poprawione zostały warunki do segregowania odpadów, dzięki 
nowemu oświetleniu zasilanemu przez panele fotowoltaiczne.
W trosce o bezpieczeństwo maluchów, rodzice i ich opiekunowie zgodnie postulowali o odpowiednie zabezpieczenie placu zabaw. Nowe ogro-
dzenie gwarantuje bezpieczną zabawę.

Bezpieczeństwo na Osiedlu najważniejszą rzeczą - zakończono zadanie z BO

Duży awans Miasta Gorlice w rankingu inwestycyjnym Wspólnoty!
Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało coroczny ranking liderów inwestycji. Tym razem wzięto pod lupę wydatki in-
westycyjne samorządów w latach 2019-2021. Miasto Gorlice uplasowało się na wysokim 37 miejscu wśród wszystkich miast powiatowych. 
W porównaniu z poprzednim rankingiem, który objął lata 2018-2020, to awans aż o 90 pozycji!
Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Cieszy nas 
wysokie miejsce Gorlic – to potwierdzenie, że dużo się u nas dzieje. W ciągu ostatnich kilku lat zrealizowaliśmy wiele inwestycji, z których 
korzystają wszyscy mieszkańcy. Wspomnę tylko o modernizacji 
krytej pływalni Fala i gorlickiego Sokoła, inwestycjach w infra-
strukturę sportową, rowerową i drogową – w tym rozbudowie ul. 
Łokietka i Sportowej, wymianie taboru MZK czy otwarciu Dzien-
nego Domu Seniora. – mówi burmistrz Rafał Kukla.
Kwota na wydatki inwestycyjne w latach 2019-2021 w Gorlicach, 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1129,17 zł. 
Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2019-
2021 został przygotowany przez prof. Pawła Swianiewicza – kie-
rownika  Zakładu Studiów Społeczno-Ekonomicznych w Instytu-
cie Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu i dr Julitę Łukomską z Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pod uwagę wzięto 
całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech 
latach.



Gorlicki „Sokół” nagrodzony w konkursie „Budowa Roku 2021”
20 września br., podczas uroczystej gali, burmistrz Rafał Kukla odebrał wyjątkowe wyróżnienie – budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Gorlicach, który w ubiegłym roku przeszedł gruntowną modernizację, otrzymał nagrodę II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2021”! W 
uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele wykonawcy rewitalizacji - gorlickiej firmy Batory Bau Sp. z o. o. w osobach: Grzegorz Sarkowicz 
- kierownik realizacji oraz Henryk Węgliński - kierownik budowy.
To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorem konkursu jest 
Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Celem konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na 
których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.
Niezmiernie cieszę się, że PZITB dostrzegł ogrom pracy, jaka została włożona w przywrócenie gorlickiemu „Sokołowi” dawnego blasku. Dzięki 
gruntownemu remontowi, budynek znów jest wizytówką miasta i jego prawdziwą perełką! Serdecznie dziękuje Sądowi Konkursowemu oraz 
Komitetowi Organizacyjnemu Konkursu za docenienie tej modernizacji. Jako burmistrz jestem dumny z tak wspaniałego wyróżnienia. – mówi 
burmistrz Rafał Kukla.

Bezpieczeństwo na Osiedlu najważniejszą rzeczą - zakończono zadanie z BO

Jedynka bez barier!
Budynek Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach w najbliższych miesiącach dostosowany zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Miasto Gorlice pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości 31 499,89 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON).
13 września br., w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, podpisano umowę na realizację zadania. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Dyrektor 
Oddziału Małopolskiego PFRON Marta Mordarska, Starosta Gorlicki Maria Gubała oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Dofinansowanie na zadanie pn. „Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych“ trafi 
do Miasta Gorlice w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III“ dla obszaru B.
Celem projektu, którego całkowity koszt wyniesie 120 tys. zł, jest likwidacja barier architektonicznych na zewnątrz oraz wewnątrz gorlickiej 
„jedynki“ tak, by umożliwić dzieciom z niepełnosprawnościami dostęp do budynku szkoły.
W ramach zadania, na parterze szkoły, toaleta oraz drzwi do 7 pomieszczeń dostosowane zostaną do norm szerokości dla osób poruszających 
się za pomocą wózka inwalidzkiego lub przy użyciu protez i kul.
Ponadto, w obejściu szkoły zostanie obniżony krawężnik pomiędzy parkingiem, a wjazdem na pochylnię zewnętrzną prowadzącą do wejścia 
szkoły z poziomu miejsc parkingowych.

W zeszłym roku zakończył się drugi etap remontu cmentarza wojennego nr 87 – już 
wkrótce rozpocznie się kolejny. Jest to kontynuacja zadania, na które Miasto Gorlice 
pozyskało środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
26 sierpnia 2022 r. została zawarta umowa z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go na realizację zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie właściwego stanu zachowania 
cmentarza wojennego z I Wojny Światowej nr 87 w Gorlicach – etap 3” w ramach pro-
gramu „Groby i Cmentarze Wojenne w Kraju”. Zadanie to stanowi kontynuację działań 
prowadzonych od roku 2020 na terenie zabytkowej nekropolii, w celu utrzymania 
właściwego stanu jej zachowania.
Tegoroczny zakres prac obejmie w szczególności: opracowanie dokumentacji historycz-
no-odtworzeniowej tabliczek nagrobnych i steli, odtworzenie tabliczek i rekonstrukcja 
betonowej steli, a także opracowanie opinii dendrologicznej oraz przeprowadzenie prac 
pielęgnacyjnych przy drzewostanie na terenie cmentarza.
Całkowity koszt zadania to 35.000 zł, w tym dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego opiewa na kwotę 20.650 zł.
Okres realizacji zadania: 1.08 – 30.12.2022 r.

Wkrótce ruszy ostatni etap remontu cmentarza nr 87



We wrześniu, we wszystkich Miejskich Zespołach Szkół odbyła się uroczystość pasowania na ucznia! Każdy z pierwszoklasistów dostał od 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli wyjątkowy upominek - koszulkę z Ignacym Łukasiewiczem. 

Pasowanie na ucznia w Miejskich Zespołach Szkół



Podczas uroczystości 14 września br., 61 par z terenu Miasta Gorlice i Gminy Gorlice odebrało w Restauracji Stary Dworzec medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
Wydarzenie rozpoczął występ Teatru Eksperymentalnego „Ergo” oraz pokaz tańca w wykonaniu Klaudii Jaśkowskiej i Tomasza Lenar-
towicza.
Medale, list gratulacyjny oraz kwiaty i życzenia mieszkańcom Miasta Gorlice wręczyli Burmistrz Rafał Kukla, Zastępca Burmistrza Łukasz 
Bałajewicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Beata Mikruta-Kawa, Sekretarz Miasta Daniel Janeczek oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego i Spraw Obywatelskich w Gorlicach Małgorzata Tenerowicz.
Jubilatom zamieszkującym Gminę Gorlice, medale, list gratulacyjny, kwiaty oraz życzenia wręczyli Wójt Gminy Jan Przybylski, Przewod-
niczący Rady Gminy Mieczysław Skowron, Sekretarz Gminy Iwona Załęska oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 
w Gorlicach Małgorzata Tenerowicz.
Nie zabrakło gratulacji i życzeń, odśpiewano także tradycyjne 100 lat i wzniesiono toast za wszystkich Jubilatów. Wszystkim odznaczonym 
raz jeszcze gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych wspólnych lat w zdrowiu i radości.

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

Pasowanie na ucznia w Miejskich Zespołach Szkół
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            L SESJA RADY MIASTA GORLICE            L SESJA RADY MIASTA GORLICE
29 września 2022 r., w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się L Sesja 
Rady Miasta Gorlice. Po otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o porządku obrad, informacji o sporzą-
dzeniu protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Miasta Gorlice oraz Informacji Burmistrza Miasta za okres międzyse-
syjny od 16 sierpnia do 15 września 2022 r. - Radni Rady Miasta rozpatrzyli i przyjęli 15 projektów uchwał. Trzy 
dotyczyły zmian uchwały: - uchwały nr 184/XV/2011 Rady Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Gorlice; - uchwały nr 
451/XXXVII/2019 z dnia 16 października 2016 r., w sprawie utworzenia na terenie Miasta Gorlice Strefy Aktywności Gospodarczej; - zmiany 
uchwały nr 498/XXXIX/2021 Rady Miasta Gorlice w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gorlicach. Kolejne trzy uchwały dotyczyły: - przyjęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publiczną 
drogą wojewódzką (konieczne jest przejęcie od Zarządu Województwa Małopolskiego zarządu odcinka drogi wojewódzkiej nr 993 w zakresie 
pełnienia funkcji inwestora na czas realizacji inwestycji - przebudowa skrzyżowania ulicy Klimkowicza z drogą wojewódzką ul. Dukielskiej); 
pozbawienia odcinka drogi publicznej gminnej (zaliczenie do drogi powiatowej). Sześcioma uchwałami uchwalono zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice: „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” dla obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej w Gorlicach; 
„Miasto Gorlice - Plan Nr 4” dla obszaru położonego przy ul. Jesionowej w Gorlicach; „Miasto Gorlice - Plan Nr 3”; „Miasto Gorlice - Plan Nr 
2” ; „Miasto Gorlice - Plan Nr 4”; „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” dla obszaru położonego przy ul. Józefa Michalusa w Gorlicach; uchwalenia III 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice. Ponadto Radni zmiany Budżetu Miasta Gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 r., a także 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 2022 roku do 15 września 2022 roku16 sierpnia 2022 roku do 15 września 2022 roku

17 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie informacyjne w sprawie projektu LIFE, w zakresie przystosowania do zmian klimatu, z udziałem Samorządowców Województwa Małopolskiego 
(Kraków, Ł. Bałajewicz).
18 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie robocze w sprawie termomodernizacji budynku Ratusza (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
19 sierpnia 2022 roku.
• Uroczystości upamiętniające 80. rocznicę likwidacji Gorlickiego Getta – pod Pomnikiem (ul. Krzywa, Strażacka) odbył się Apel Pamięci, złożono wiązanki kwia-
tów, na Placu Dworzysko przedstawiono uliczną etiudę teatralną pt. „Puste ulice” (Ł. Bałajewicz). W wydarzeniu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Małopolski 
Mateusz Małodziński, konsul gen. Niemiec w Krakowie Ursula Maier, przedstawiciel Oddziałowego Biura Badan historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w 
Krakowie, przedstawiciele Sądeckiego Sztetlu oraz przedstawiciele Władz Województwa Małopolskiego, Władz samorządu lokalnego, mieszkańcy.
21 sierpnia 2022 roku.
• Otwarcie „Festiwalu Kolorów”, na stadionie OSiR w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
22 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie robocze w terenie, z wykonawcą budowy Strefy Aktywności Gospodarczej Zakole w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z Dyrektorami Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach, w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/2023 (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie w sprawie rewitalizacji GCK (Ł. Bałajewicz).
24 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie z grupą dzieci z Miasta Kałusz, przebywających na obozie letnim w Gorlicach (R. Kukla).
Wypoczynek dla dzieci z miasta partnerskiego Kałusz, został zorganizowany we współpracy Miasta Gorlice oraz MZS Nr 4 w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego, w sprawie działalności budynku Domu Nauczyciela (R. Kukla).
• Spotkanie robocze, w sprawie organizacji obchodów 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (Ł. Bałajewicz).
25 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie z Panem Tadeuszem Łuczejko, w sprawie organizacji „Ambient Festival” (R. Kukla).
• Walne zebranie członków Gorlickiego Obszaru Funkcjonalnego - przedstawicieli Gminy Gorlice, Gminy Sękowa i Miasta Gorlice (R. Kukla).
26 sierpnia 2022 roku.
• Piknik rodzinny na zakończenie wakacji, zorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Pod Lodownią” oraz Zarząd Osiedla Nr 6 „Zawodzie’’ i Zarząd Osiedla 
Nr 12 ,,Krasińskiego’’ w Gorlicach (R. Kukla).
• Festiwal 4 Strony Karpat (Ł. Bałajewicz).
28 sierpnia 2022 roku.
• Obchody 42. rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych, na zaproszenie Oddziału Nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w Gorlicach – w Bazylice 
Mniejszej odbyła się msza święta, a następnie pod Pomnikiem Papieża Jana Pawła II złożono wiązanki kwiatów (R. Kukla).
• Uroczysta inauguracja miejsca pamięci ofiar zagłady Żydów, w 80. rocznicę likwidacji getta w Nowym Sączu – złożono okolicznościowe wiązanki kwiatów (Nowy 
Sącz, Ł. Bałajewicz).
29 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Kromera, w sprawie organizacji Spotkania Pokoleń, zaplanowanego na 29 października 2022 roku. 
(R. Kukla).
• Uroczyste wręczenie aktów mianowania, stopnia awansu zawodowego, nauczycielom z gorlickich Szkół Podstawowych (R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielami Doeko Group, w sprawie funkcjonowania Klastra Energii z udziałem Wójta Gminy Moszczenica (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
30 sierpnia 2022 roku.
• Piknik dla dzieci - zorganizowany na zakończenie wakacji, przez Zarząd Osiedla Nr 11 „Łysogórskie” w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
31 sierpnia 2022 roku.
• Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) z Małopolski oraz Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska - w sprawie 
omówienia postępu prac nad projektem Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz przedstawieniu przez Stowarzyszenia 
informacji o stanie prac nad przygotowaniem Strategii ZIT/IIT (Kraków, Ł. Bałajewicz).
1 września 2022 roku.
• Pasowanie na ucznia klasy pierwszej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach, wręczenie pierwszoklasistom pamiątkowych koszulek z wizerunkiem Ignacego 
Łukasiewicza (R. Kukla).
• Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023, połączone z uroczystością otwarcia obiektu sportowego - boiska do piłki nożnej, ręcznej oraz koszykówki, 
przy MZS nr 4 w Gorlicach (R. Kukla). Miasto Gorlice na zadanie - przebudowa boiska sportowego przy MZS Nr 4 w Gorlicach otrzymało 124 660 zł. z projektu 
„Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS”. Łączna wartość inwestycji wyniosła 577 029,90 zł.

Radni interpelują - Burmistrz odpowiadaRadni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta GorliceOdpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice
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• Uroczystości upamiętniające 83. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej - pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Gorlickiej złożono kwiaty, zapalono znicze, odmówio-
no modlitwę za poległych. Na cmentarzu Żołnierzy Polskich i Radzieckich, z okresu II Wojny Światowej - zapalono symboliczne znicze (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
2 września 2022 roku.
• Spotkanie konsultacyjne połączone z wizją w terenie - w sprawie funkcjonowania pod względem technicznym i środowiskowym stopnia betonowego na potoku 
Sękówka w Gorlicach, z udziałem m.in. przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie - Zarząd Zlewni w Jaśle, Nadzoru Wodnego w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Gorlickiej Rady Seniorów (R. Kukla).
3 września 2022 roku.
• Uroczyste rozpoczęcie oraz wręczenie nagród na zakończenie turnieju piłki siatkowej o lampę Ignacego Łukasiewicza (Ł. Bałajewicz).
• Zawody strzeleckie - Memoriał im. Prezesa Jana Taboła, zorganizowane przez Stowarzyszenie Gorlicki Klub Abstynenta „EGIDA” w Gorlicach (R. Kukla).
• Narodowe czytanie utworów Adama Mickiewicza ze zbioru „Ballady i romanse” - na Gorlickim Rynku, przy świetle lamp naftowych, odbyło się czytanie utworu 
„Pani Twardowska”, w ramach projektu p.n. „Łukasiewicz - polski geniusz” (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
5 września 2022 roku.
• Spotkanie integracyjne „Po sąsiedzku’’, na zaproszenie uczestników Dziennego Domu Seniora w Gorlicach, w ramach projektu „Aktywny Senior” (R. Kukla).
• Piknik na zakończenie wakacji, zorganizowany przez SM „Małopolska” oraz Zarząd Osiedla Nr 8 „Korczak” w Gorlicach (R. Kukla).
6 września 2022 roku.
• Spotkanie z Przewodniczącym Rady Gminy Gorlice Panem Mieczysławem Skowronem oraz Panem Dariuszem Grzybem w sprawie wspólnej realizacji turnieju 
piłki siatkowej (R. Kukla).
7 września 2022 roku.
• Spotkanie w sprawie Klastra Energii, z udziałem Przedsiębiorców i Samorządowców z Powiatu Gorlickiego - zorganizowane w Gorlicach, we współpracy z Kra-
kowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o., Centrum Business In Małopolska oraz Miastem Gorlice (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie robocze w Urzędzie Gminy Gorlice, w sprawie organizacji uroczystości jubileuszu - 50. lecia par małżeńskich (Ł. Bałajewicz).
8 września 2022 roku.
• Piknik rodzinny na zakończenie wakacji, zorganizowany na Osiedlu „Magdalena” przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Małopolska” w Gorlicach” (R. Kukla).
• Uroczystość z okazji 25 - lecia regionalnej współpracy partnerskiej Małopolski i Kraju Związkowego Turyngii, na zaproszenie Marszałka Województwa Małopol-
skiego (Kraków, R. Kukla).
8-11 września 2022 roku.
• Oficjalna wizyta w Mieście partnerskim Papa - w związku z zaproszeniem Władz Miasta, na wydarzenia zorganizowane z okazji Święta Papy (Węgry, D. Jane-
czek).
9 września 2022 roku.
• Spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach, dotyczące współpracy i wsparcia PSP (R. Kukla).
9-11 września 2022 roku.
• Oficjalna wizyta na zaproszenie Władz Miasta Sommerda, w sprawie inicjatywy nawiązania współpracy partnerskiej - Miasta Gorlice z Miastem Związkowym 
Turyngii Sommerda (Niemcy, Ł. Bałajewicz).
10 września 2022 roku.
• Otwarcie zawodów strzeleckich, zorganizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA, Region Gorlice oraz Zarząd Powiatowy LOK Gorlice (R. 
Kukla).
12 września 2022 roku.
• Spotkanie Rady Programowej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Ł. Bałajewicz).
13 września 2022 roku.
• Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania „Dostosowanie budynku MZS Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w ramach programu „Wy-
równywanie różnic między regionami III” dla obszaru B (R. Kukla).
Spotkanie odbyło sie w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, z udziałem przedstawiciela Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w 
Krakowie. Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w wysokości 31.499.89 zł. ze środków PFRON. Całkowity koszt zadania wyniesie 120 tys. zł.
• Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” (Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
14 września 2022 roku.
• Uroczysta gala wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, dla par z Miasta Gorlice oraz Gminy Gorlice - przyznanych przez Prezydenta RP (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz).
15 września 2022 roku.
• VI. edycja Gorlickiej Spartakiady Seniorów - otwarcie, oraz uroczyste wręczenie nagród na zakończenie zawodów sportowych, zorganizowanych na hali OSIR 
w Gorlicach (R. Kukla).
• Narodowe czytanie utworu Adama Mickiewicza pt „Pani Twardowska”, na zaproszenie Dziennego Domu Seniora w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie z Prezesem Spółki Wodnej „Siary” w sprawie modernizacji wodociągu (R. Kukla).
• Spotkanie z Panem Tadeuszem Łuczejko w sprawie organizacji „Festiwalu Ambient” (R. Kukla).

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

Joanna Bubak interpelowała w sprawie zakupu pojemników na nakrętki
Odpowiadając na interpelację przedstawioną na sesji Rada Miasta w dniu 29.09.2022r. dotyczącą zakupu pojemników na nakrętki w 
kształcie serca i ustawieniu ich w pobliżu szkoły, uprzejmie informuję że wniosek został również przedstawiony Dyrektorom szkół na 
spotkaniu, które odbyło się 03.10.2022 r. W trakcie spotkania omówiono zakup pojemników na nakrętki, który spotkał się z aprobatą 
wszystkich zgromadzonych, jednakże na dzień dzisiejszy koszty zakupienia metalowego pojemnika przerastają możliwości finansowe 
poszczególnych szkół. W związku z powyższym podjęto decyzję o zakupie plastikowych pojemników w każdej szkole i wystawieniu 
ich w korytarzach szkół aby umożliwić uczniom i rodzicom zbieranie i przechowywanie plastikowych nakrętek. 
Bogumiła Burkot w sprawie zamontowania tablic informujących o niedokarmianiu gołębi
W odpowiedzi na Pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 29.09.2022r. w sprawie zamontowania tablic informu-
jących o niedokarmianiu gołębi w miejscach publicznych Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że zlecone zostało wykonanie dwóch 
sztuk „potykaczy”, zawierających informację o niedokarmianiu ptactwa w przestrzeni publicznej. Podobne rozwiązanie zastosowane 
już wcześniej w Cieszynie, pozwoli na zmiany lokalizacji tych urządzeń informacyjnych w dowolnym miejscu w zależności od potrzeb. 
Potykacze zostaną zainstalowane w obrębie płyty Rynku w terminie do 15 października br.
Interpelowała też w sprawie parkingu zlokalizowanego przy ulic Krzywej
W odpowiedzi na wniosek złożony na Sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 29 września 2022 r. w sprawie parkingu zlokalizowanego przy 
ulic Krzywej informuję, że wyżej wymieniony teren nie jest własnością Miasta Gorlice, a należy do Polskiego Towarzystwa Turystyczno 

Krajoznawczego w Gorlicach. Mając powyższe na uwadze Miasto Gorlice nie ma wpływu na stan techniczny parkingu oraz znajdującej się tam infrastruk-
tury. Jednak mając na uwadze zły stan techniczny parkingu Miasto Gorlice wystąpi do właściciela  parkingu z prośbą o przeprowadzenie niezbędnych prac 
remontowych.  
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Złożyła też interpelację w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu ul. Konopnickiej
W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 28.09.2022 roku w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu ul. Konopnickiej łączącego chodnik 
wzdłuż potoku Stróżowianka  z chodnikiem przy budynku nr 17 informuję, że z uwagi na bezpieczeństwo ruchu nie można zrealizować Pani wniosku.
Na wnioskowanym odcinku ulica przebiega po łuku, przez co znacznie ograniczona jest widoczność. W myśl wytycznych do projektowania infrastruktury 
dla pieszych odległość widoczności na przejście pieszego przy drodze o prędkości dopuszczalnej do 30 km/godz wynosić musi minimum 44m (w załączeniu 
wyciąg z Wytycznych). W odległości około 80 m od proponowanej lokalizacji przejścia znajduje się urządzone, bezpieczne przejście dla pieszych.
Zasady ruchu pieszych na drogach regulują w Rozdziale 2 przepisy ustawy Prawo  o ruchu drogowym. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem 
dla pieszych jest dozwolone, jeżeli odległość od przejścia przekracza 100 m pod warunkiem, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Pieszy jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, przy czym zabrania się przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej wi-

doczności.
Lucyna Jamro złożyła interpelację w kwestii wprowadzenia elektronicznych tablic informacyjnych
W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2022 r. w sprawie wprowadzenia elektronicznych tablic informacyjnych na głównych pr-
zystankach informuję, że Miasto Gorlice wraz Gminą Gorlice i Gminą Sękowa planuje stworzenie spójnej infrastruktury komunikacyj-
nej w ramach Stowarzyszenia Gorlicki Obszar Funkcjonalny. Dlatego realizacja inwestycji polegającej na wyposażeniu przystanków 
w elektroniczne tablice informacyjne możliwa będzie po pozyskaniu na ten cel środków przewidzianych na finansowanie zadań w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Interpelowała też w sprawie oświetlenia dookoła wyasfaltowanego placu w Parku Miejskim

W odpowiedzi na Interpelację złożoną w dniu 29 września 2022 na Sesji Rady Miasta o ujęcie w budżecie Miasta na rok 2023 zadania polegającego na 
wykonaniu oświetlenia dookoła wyasfaltowanego placu w Parku Miejskim uprzejmie informuję, że rozważę taką możliwość po dokonaniu szczegółowych 
analiz. Nadmienić należy, że do celów sportowych/treningowych oświetlenie placów wymaga odpowiedniego natężenia światła. W latach ubiegłych wyko-
nano i dostosowano do wymogów normatywnych place dedykowane do nauki jazdy na rolkach i deskorolkach tj. skatepark jak również dla rowerów bmx 
tj. pumptrack. Rozważę możliwość doświetlenia przedmiotowego placu w Parku Miejskim jako kontynuację istniejącego oświetlenie parkowego w zakresie 

barwy i natężenia i dołożę starań aby przedmiotowe zadanie umieścić w projekcie budżetu Miasta na rok 2023 lub latach następnych.
Beata Kalisz interpelowała w sprawie budynku przy ul. Kościuszki 13                   
W odpowiedzi na wniosek złożony na Sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 29 września 2022 r. w sprawie składanych wniosków o zawar-
cie umowy najmu w budynku przy ul. Kościuszki 13  w Gorlicach informuję, że na dzień dzisiejszy złożonych zostało 25 wniosków. 
Wnioski można składać do 21 października br. Po tym terminie komisja powołana Zarządzeniem Nr 202/2022 Burmistrza Miasta 
Gorlice z dnia 13 września 2022 r. przystąpi do ich weryfikacji zgodnie z uchwałą NR 616/XLIX/2022 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 
sierpnia 2022 r., w celu sporządzenia   listy najemców wraz z ewentualną listą rezerwową i przekazania do SIM Małopolska Sp. z o.o.  
W skład Komisji wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach tj. przewodniczący i dwóch członków.   
W kwestii włączenia przedstawicieli Rady Miasta Gorlice do pracy komisji nad realizacją czynności zmierzającej do sporządzenia list 
najemców budynku przy ul. Kościuszki 13 uprzejmie informuję, że brak jest ku temu możliwości formalno-prawnych. Burmistrz nie 

może zlecić zadań członków komisji Radnym Rady Miasta, gdyż Rada Miasta nie jest organem wykonawczym podległym Burmistrzowi
Interpelowała też w sprawie przystanków
W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2022 r. w sprawie zmiany lokalizacji przystanków autobusowych przy ul. Łokietka w Gorlicach informuję, że 
wyznaczanie przystanków następuje na podstawie projektu organizacji ruchu, a ich lokalizacja nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Ze względu na przebieg ulicy Łokietka, w tym spadek podłużny drogi i usytuowanie skrzyżowań nie ma  możliwości wyznaczenia przystanków 
na odcinkach drogi, o których mowa w Pani wniosku.

Maria Ludwin interpelowała w sprawie przebudowy odcinka ul. Konopnickiej
W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 28.09.2022 roku w sprawie przebudowy odcinka ul. Konopnickiej informuję, że nie 
widzę możliwości zakwalifikowania zadania do realizacji w 2023 roku.
Na terenie Osiedla Młodych w bieżącym roku zostały poniesione znaczne nakłady na przebudowę infrastruktury komunalnej tj. na pr-
zebudowę ul. Tuwima, a do końca roku zakończona zostanie przebudowa ul. Okrzei. Łączny koszt przebudowy tych ulic to 1.141.000 
zł, dlatego w przyszłym roku realizowane będą niezbędne zadania w innych częściach Miasta.
W sprawie remontu schodów na działce nr 1617/3 zwrócę się do Zarządcy terenu z prośbą o przeprowadzenie niezbędnego remon-
tu. Jednocześnie proponuję, aby z analogiczną prośbą do właściciela terenu zwrócili się przedstawiciele Zarządu Osiedla Nr 5 oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowych z tego obszaru.
Alicja Nowak złożyła interpelację w sprawie Jarmarku Pogórzańskiego oraz wynagradzania nauczycieli
W odpowiedzi na interpelację z 29 września 2022 r. w przedmiocie:
1) złożonego wniosku o zmianę regulaminu wynagradzania nauczycieli, w zakresie dotyczącym dodatków motywacyjnych nauczycie-
li, uprzejmie wyjaśniam, że po złożeniu przez Panią wniosku w dniu 31 marca 2022 r. służby Urzędu Miejskiego w Gorlicach podjęły 
działania zmierzające do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji regulaminu.
Przypomnieć przy tym należy, że zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela przedmiotowy regulamin podlega uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Konsekwencją tego zapisu jest konieczność osiągnięcia przez strony prowadzące 
negocjacje określonego porozumienia w przedmiocie treści normatywnej regulaminu wynagrodzenia nauczycieli. Co za tym idzie bez 
uzyskania konsensusu, co do treści regulaminu wynagradzania pomiędzy organem prowadzącym a organizacjami związkowymi, nie 

ma podstaw do uruchamiania procedury uchwałodawczej.
Równocześnie w związku z faktem, że przedmiotowy regulamin wymagał w ostatnim czasie uzupełnień na skutek zmian przepisów ustawowych, zasadnym 
jest zaproponowanie wprowadzenia nowej regulacji, która obejmie nie tylko zmiany wskazywanego przez Panią zagadnienia, ale również modyfikacje w 
innych aspektach, w których służby Urzędu Miejskiego w Gorlicach już wcześniej dostrzegały konieczność dokonania odpowiednich poprawek regulaminu.
W ocenie Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji opracowanie i uzgodnienie projektu nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli winno zostać prze-
prowadzone przed końcem roku 2022. Na ostateczny termin przygotowania nowego dokumentu do procedury uchwałodawczej będzie miało wpływ sta-
nowisko oraz postulaty strony związkowej.
2) wpływów do budżetu Miasta dotyczących funkcjonowania Jarmarku Pogórzańskiego, uprzejmie wyjaśniam, że odnośnie podatku od nieruchomości 
zgodnie z treścią art. 293 § 1 i 2 ustawy Ordynacji podatkowej indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podat-
ników, płatników lub inkasentów stanowią tajemnicę skarbową, w związku z powyższym brak jest możliwości podawania szczegółowych danych dotyczą-
cych poszczególnych podatników. Od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach pobiera się opłatę targową z uwzględnieniem ustawowych zwolnień 
(dla rolników i ich domowników prowadzących handel w piątki i soboty w wyznaczonych miejscach, a także podatników podatku od nieruchomości w 
związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach).
Interpelowała też w kwestii Straży Miejskiej
W odpowiedzi na Pani interpelacje z dnia 29.09.2022 r. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 10.1 i 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
gminnych, Straż Miejska w Gorlicach wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zakres 
uprawnień i realizowanych zadań jest obszerny, a ich realizacja wynika z faktu ujawniania lub pozyskania informacji o naruszeniu przepisów prawa. W 
szczególności Straż Miejska w Gorlicach realizuje zadania w zakresie przepisów zawartych w: 
•Ustawie Kodeks wykroczeń dot. naruszeń prawa będących w kompetencji straży gminnych (np. naruszenie przepisów w ruchu drogowym - nieprawidłowe 
parkowanie, kierowanie ruchem, porzucenie pojazdów, kontrola działalności gospodarczej w zakresie zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
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żebractwo, kontrola zbiórek publicznych, kontrola utrzymania zwierząt, kontrola utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, ujawnianie 
wykroczeń naruszenia przepisów przeciwko obyczajności publicznej, niszczenie lub uszkadzanie roślinności na terenach przeznaczonych do użytku pub-
licznego, zaśmiecanie miejsca dostępnego do publiczności),
•Ustawie w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, kontrola miejsc sprzedaży o 
uwidocznieniu informacji o szkodliwości sprzedaży alkoholu),
•Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (np. palenie tytoniu na placach zabaw, przystankach autobu-
sowych),
•Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (np. wyposażenie posesji w odpowiednie pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, 
nieuprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości),
•Ustawie o ochronie zwierząt (np. trzymanie zwierząt zgodnie z przepisami, wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowisku),
•Ustawie o odpadach (np. spalanie odpadów),
•Ustawie prawo ochrony środowiska (np. kontrola używania urządzeń nagłaśniających na terenach publicznych),
•Ustawie prawo o miarach (np. posługiwanie się wagami i odważnikami bez legalizacji na placu targowym - poprzednie lata),
•Ustawie o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (np. kontrola szczepień przeciw wściekliźnie),
•Ustawie Kodeks wyborczy (np. w okresie przedwyborczym realizowano zadania w zakresie umieszczania plakatów wyborczych w miejscach niedozwolo-
nych, prowadzenie agitacji w czasie ciszy wyborczej),
Aktach prawa miejscowego wydanych na podstawie ustawy:
•Uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. Małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw (np. kontrola posesji pod względem spalanych paliw i posiadania świadectwa ich jakości, kontrola typu urzą-
dzeń grzewczych oraz ich klasy,). Uchwała wydana na podstawie Ustawy Prawo ochrony środowiska,
•Uchwale Rady Miasta Gorlice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gorlice (np. psy biegające bez opieki, sprzątanie 
odchodów po zwierzętach, rejestracji psa w ewidencji prowadzonej przez Miasto Gorlice, oznakowania posesji tabliczkami ze stosownym ostrzeżeniem). 
Uchwała wydana na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Straż Miejska w Gorlicach wykonuje także zadania związane z:
•współdziałaniem z innymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych 
miejscowych zagrożeń (np. kontrola rzek i potoków w czasie intensywnych opadów, kontrola odprowadzenia wód z terenu byłej Rafinerii Nafty Glimar w 
Gorlicach),
•całoroczną ochroną obiektu Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
•współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych (np. zabezpieczenie ładu i porządku, 
kierowanie ruchem, asysta przy składaniu okolicznościowych kwiatów),
•doprowadzeniem osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania lub przekazuje Policji, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w 
miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
•profilaktyką i zapoznaniem z pracą Straży Miejskiej poprzez organizowanie spotkań (np. nauka poprzez zabawę w przedszkolach z wykorzystaniem 
zestawu Autochodzik, prezentowanie pojazdu służbowego oraz wyposażenia Straży Miejskiej w Gorlicach w czasie imprez i festynów), 
•konwojowania wartości pieniężnych i dokumentów dla potrzeb Miasta Gorlice (np. konwoje pieniędzy do banku).
Ponadto Straż Miejska podejmuje czynności w związku z ujawnieniem lub zgłoszeniem dot. uszkodzenia elementów infrastruktury komunalnej, uszkodzo-
nych lub niewidocznych znaków drogowych, zapadniętych chodników, padłych zwierząt, zaśmieconych terenów miejskich, niewykoszonych traw i innych i 
przekazuje je wg. właściwości do innych wydziałów lub instytucji. Realizując swoje zadania współdziała poprzez organizowanie wspólnych patroli z Policją 
oraz z innymi służbami w razie takiej potrzeby. W sezonie letnim w rejonach parków i ścieżek rowerowych do zapewnienia ładu i porządku publicznego 
wykorzystywane są patrole rowerowe.
W 2021 r. na działalność Straży Miejskiej przeznaczono 853 609,66 zł w tym 632 156,00 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników, 182 878.33 zł na 
składnikami pochodne do wynagrodzenia, 38 575.33 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – wydatki na sorty mundurowe, zakup 
materiałów i wyposażenia, usługi, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenie 
samochodu służbowego, zakup usług zdrowotnych. W 2021 r. do budżetu Urzędu Miasta z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych wpłynęło 73 346.80 zł. Do końca września 2022 r. z tego tytułu wpłynęło 68 598.80 zł. 
Straż Miejska w Gorlicach na podstawie art. 601 § 1 Kodeksu Wykroczeń kontroluje uprawnienia osób prowadzących sprzedaż na placach targowych.  Na 
podstawie art. 15. 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.  Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) targowiskami (…) są ws-
zystkie miejsca w których prowadzona jest sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach (art. 15 ust. 2b).  
Zgodnie z tą definicją Jarmark Pogórzański jest niewątpliwie targowiskiem (ustawa nie różnicuje terenów gminnych i prywatnych), a każdy kto wykonuje 
działalność gospodarczą (handluje) jest obowiązany posiadać odpowiednie zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej.
W kwestii opłaty targowej wyjaśniam, że strażnicy miejscy nie pobierają opłaty targowej i nie prowadzą ochrony placu targowego - Jarmarku Pogór-
zańskiego, natomiast kontrolowanie czy handlujący posiadają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy do ustawowych uprawnień straży 
gminnych.

Maria Piecuch interpelowała w sprawie stowarzyszenia PATRONUS
Odpowiadając na wniosek z dnia 29.09.2022r dotyczącą zwiększenia dotacji na realizację zadania publicznego w budżecie na pr-
zyszły rok dla stowarzyszenia PATRONUS wyjaśniam, że w związku z radykalnie rosnącymi kosztami funkcjonowania analogiczny 
wniosek w ostatnim czasie złożyły wszystkie stowarzyszenia z terenu Miasta Gorlice. Z uwagi na ograniczone środki finansowe, jak 
również obciążane dochody bieżące, Miasto nie może w znaczący sposób zwiększyć finansowania, a tym samym pokrywać wszyst-
kich kosztów. 
Jednocześnie zachęcam, aby przedstawioną prośbę skierować do osób, które wprowadziły zmiany przepisów  dotyczących podatku 
dochodowego u osób wspierających a co za tym idzie brak możliwości odprowadzenia przez nich 1%  podatku na rzecz stowarzyszeń, 
tj. posłów z terenu Ziemi Gorlickiej.

Interpelowała też w sprawie ławek przy ścieżce pieszo – rowerowej
W odpowiedzi na Pani wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 29.09.2022r. w sprawie posadowienia ławek przy ścieżce pieszo - rowerowej 
od ławy na rzece Ropa w kierunku Ropicy Polskiej informuję, że zadanie zostanie uwzględnione w projekcie budżetu na 2023r.

Adam Piechowicz interpelował w sprawie wykonaniu oświetlenia ulicy Łokietka
W odpowiedzi na Interpelację złożoną w dniu 29 września 2022 na Sesji Rady Miasta o ujęcie w budżecie Miasta zadania polegają-
cego na wykonaniu oświetlenia ulicy Łokietka boczna w kierunku posesji o nr domu nr 120 uprzejmie informuję, że potwierdzam 
zasadność realizacji przedmiotowego zadania. Po przeprowadzeniu analiz gruntowych i możliwości finansowych ocenię możliwość 
realizacji wnioskowanego zadania. W przypadku niewygospodarowania oszczędności w roku bieżącym dołożę starań, aby przedmio-
towe zadanie umieścić w projekcie budżetu Miasta na rok 2023 lub latach następnych. Równocześnie informuję, że w przypadku 
wystąpienia konieczności z wejściem w teren z wykonaniem robót budowlanych zawierane będą umowy użyczenia z właścicielami 
posesji celem realizacji tego przedsięwzięcia. Ponadto pragnę zaznaczyć, że temat budowy oświetleń ulicznych na ulicach Łokietka 
boczna jest znany. Pan Radny Tomasz Szczepanik również wnioskował o ich budowę zaangażował się w prace informujące lokalną 
społeczność o planowanych działaniach tut. Urzędu.

K U R I E R  G O R L I C K I
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Za nami ósma już edycja gorlickiego święta literatury oraz spotkań z prozą, poezją, reportażem, eseistyką i twórczością Zygmunta Haupta 
– jednego z najwybitniejszych, choć nieco zapomnianych polskich pisarzy ubiegłego stulecia. Festiwal im. Zygmunta Haupta odbył się w 
historycznej siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach.
Festiwal rozpoczął się 5 października 2022 i trwał 5 dni. Dzięki wpłatom widzów Festiwalu, a także pomocy partnerów i osób, które prze-
kazały na jej cel nagrody — udało się zebrać wystarczającą kwotę zakładanego celu. Wstęp na wszystkie 23 wydarzenia był bezpłatny. 
Aby umożliwić udział także osobom, które nie mogły dotrzeć do Gorlic festiwalowe, spotkania były transmitowne również online na żywo 
na oficjalnej stronie Festiwalu.
Gorlicka publiczność aktywnie uczestniczyła we wszystkich spotkaniach, zadając inspirujące pytania zaproszonym gościom, a także 
uczestnicząc w żywiołowych dyskusjach w festiwalowych kuluarach z autorami i autorkami przy drobnym poczęstunku i kawie. Można 
było  poprosić pisarzy i poetów o specjalną dedykację, autograf lub pamiątkowe zdjęcie.

Za nami 8. Festiwal Literacki im. Zygmunta Haupta!

VI Gorlicka Spartakiada Seniorów przeszła już do historii. 15 września 
br., w hali sportowej OSiR, w dziewięciu konkurencjach zmierzyło się 
ponad 100 zawodników, reprezentujących m.in. Polski Związek Eme-
rytów i Rencistów, Gorlickie Stowarzyszenie Seniorów, Uniwersytet 
III Wieku, Gorlicką Radę Seniorów, Polski Związek Diabetyków, Gor-
licki Klub Seniora oraz Zarządy Osiedli, a także goście z Bardejowa.
Wydarzenie otworzył Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji oraz gospodarz spartakiady 
Dyrektor OSiR w Gorlicach Mariusz Duszowicz. Wydarzenie uświetnił 
występ Kapeli  RZT „Pogórzanie”.
Impreza sportowa przeznaczona była dla seniorów 60+, którzy wzięli 
udział w konkurencjach indywidualnych: dart, ringo, rzut woreczkiem 
do celu, strzelanie z broni pneumatycznej, rzut piłką lekarską, rzuty 
piłeczką do celu, unihokej – slalom, rzuty piłką do kosza, nordic wal-
king.
W trakcie rywalizacji do dyspozycji uczestników były stanowiska Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz BONNE SANTE, gdzie można 
było zmierzyć ciśnienie krwi, poziom cukru i cholesterolu, a także 
dokonać analizy wagi ciała oraz zasięgnąć porady w zakresie diety.
Po wspólnym posiłku odbyło się podsumowanie zawodów. Najlepsi 
zawodnicy zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, medalami i dy-
plomami!

VI Gorlicka 
Spartakiada Seniorów



1 i 2 października br., w naszym mieście odbyło się wyjątkowe wy-
darzenie – Gorlickie Gwarki! W sentymentalną podróż do tradycyj-
nych obchodów święta górników i naftowców przeniósł nas niedziel-
ny pokaz Orkiestr Dętych oraz górniczych zwyczajów na gorlickim 
Rynku. W sobotę odbyła się tradycyjna Karczma i Babski Comber!
Projekt „Niech żyje nam górniczy stan“ – Gorlickie Gwarki, był hoł-
dem dla gorlickich górników i naftowców, wpisującym się obchody 
Roku Ignacego Łukasiewicza.
W tradycjach górniczych, poczynając od średniowiecza, raz w roku 
dokonywano podsumowania wyników pracy. W tym doniosłym spot-
kaniu uczestniczyła zarówno starszyzna górnicza, jak i gwarkowie. 
Zebrania te przerodziły się w święto górnicze. 1 października br., w 
sobotę, w Pałacu Długoszów odbyły się Okolicznościowe Gwarki. 
Wstęp na wydarzenie możliwy był po odebraniu bezpłatnego za-
proszenia, które dostępne było w Pawilonie Historii Miasta.
Wydarzenie rozpoczęło odśpiewanie hymnu górniczego i przywita-
nie gości. Uczestnicy zasiedli przy dwóch długich stołach, dzieląc 
się na tablicę lewą i prawą. Następnie powołano Prezesa, którym 
został były dyrektor Fabryki Maszyn GLINIK Tadeusz Lewiński. W 
prezydium zasiedli też Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Klimatu i Środowiska i Główny Geolog Kraju oraz Józef 
Zuzak, Jerzy Muzyka, Jerzy Markowicz, Kazimierz Dudek oraz Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. Zaprezentowano też pieśni oraz 
zwyczaje gwarkowe.
Za ścianą Karczmy odbył się Babski Comber. Wejścia do kameral-
nej sali strzegły informacje o tym, iż miejsce jest zarezerwowane 
wyłącznie dla kobiet, a panowie mają kategoryczny zakaz wstępu, 
chyba że w kobiecym ubraniu.
2 października br., w  niedzielę, ulicą 3 Maja przeszła parada wraz 
z Orkiestrami Dętymi. Na jej czele szły dzieci z gorlickich szkół – 
uczestnicy warsztatów, niosąc wykonane przez siebie lampy naf-
towe.
Dla zgromadzonych na gorlickim Rynku zagrały: Reprezentacyj-
na Orkiestra Dęta Gminy Gołcza „Czapelanka“ (dyrygent Piotr 
Święchowicz), Orkiestra Dęta OSP Dominikowice (pod batutą Roma-
na Korbicza), Strażacka Orkiestra Dęta OSP Rzepiennik Strzyżewski 
(kapelmistrz Roman Pajor).
Podczas wydarzenia zaprezentowano gwarkowe tradycje. Zgodnie 
ze zwyczajem, klucze do miasta na czas trwania Gwarków przekazał 
Lismajorowi Stanisławowi Duranowi Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla. Odegrany został górniczy hymn oraz zaprezentowano skok 
przez skórę.
Wydarzenie poprowadził Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury Ja-
nusz Zięba. Podczas koncertu rozdane zostały okolicznościowe wy-
dania czasopisma „Górnik” oraz pamiątkowe pocztówki. Materiały 
dostępne są jeszcze w Pawilonie Historii Miasta.

Gorlickie Gwarki za nami!

Za nami Mistrzostwa Europy EHC – barwy Miasta Światła w zawodach repre-
zentował niepokonany Maciej Serafin! Gorliczanin jest pierwszym Polakiem, któ-
ry wziął udział we wszystkich 9 wyścigach i – co więcej – zdobył mistrzostwo  
w swojej kategorii!
18 września br., na chorwackim półwyspie Istria, odbył się ostatni wyścig  
w ramach górskich samochodowych mistrzostw Europy. Nie obyło się bez komplikacji, 
jak to bywa w tak trudnym terenie, ale dla Macieja Serafina, start był dopełnieniem 
formalności.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Maciej Serafin oficjalnie Mistrzem Europy!
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1 października br., w sobotę odbył się jubileuszowy, XX Bieg Naftowy. W tym roku zawodnicy biegli m.in. obok miejsca zapalenia pierwszej na świecie 
ulicznej lampy naftowej, pierwszej na świecie kopanki ropy naftowej oraz dwóch zabytków z listy UNESCO – w Sękowej i Owczarach. Z okazji trwającego 
Roku Ignacego Łukasiewicza, z Gorlic do Siar przybiegła sztafeta z lampą wynalazcy!
Symbolicznego zapalenia lampy Łukasiewicza dokonał Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, który przywitał uczestników i odliczając, 
rozpoczął zmagania biegaczy. Uczestnicy biegu mogli zmierzyć się na trzech dystansach – 5, 10 i 15 km. Trasy 5 i 10 km biegły drogami asfaltowymi, 
zaś  trasa 15 km przebiegała w około 40% asfaltem, a reszta drogami polnymi i ścieżkami leśnymi. Różnica wysokości wyniosła od 300 do 600 m n.p.m.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom tego wyjątkowego wydarzenia!
fot. za facebook.com/maratongorlice

Pobiegli w XX Biegu Naftowym!

W poprzednich artykułach związanych z ruchem pieszych i pojazdów pojawiały się informacje 
dotyczące nowelizacji przepisów oraz drastycznych zmian w taryfikatorze. 
Dziś skupimy się na tym, co dotyczy pieszych, którzy bardzo często nie są świadomi o popełnianiu 
wykroczenia lub zapominają o swoim bezpieczeństwie. Spoglądając na taryfikator, ciężko oprzeć 
się wrażeniu, że ustawodawca wrzucił pieszych do nieco innego worka, niż kierowców. Kwoty 
mandatów są czasami niewspółmiernie niskie do zagrożenia, jakie powoduje łamanie konkret-
nego przepisu.
Weźmy na tapetę wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd na pasach. 
Jest to też nazywane często wtargnięciem i niesie ze sobą fatalne w skutkach konsekwencje dla 
zdrowia i życia pieszego. Taki „manewr” może kosztować pieszego tylko 150 zł… Nie wiadomo czy dlatego można zauważyć osoby wchodzące 
na jezdnię bez zastanowienia, zatrzymania, rozglądnięcia się na boki itd.
Już w przedszkolu uczy się dzieci zachowania podczas przekraczania jezdni i zasada „popatrz w lewo, prawo i znów w lewo” nie powinna iść w 
zapomnienie. O ile kierowcy są lub powinni być świadomi, że mają ustąpić pierwszeństwa pieszym dochodzącym do przejścia o tyle praw fizyki 
nie da się oszukać. Szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, gdy drogi są śliskie a widoczność ograniczona. Pieszy musi się upewnić czy 
pojazd jadący drogą jest na tyle daleko, że zdąży się zatrzymać i czy nie stworzy zagrożenia wchodząc w danym momencie na jezdnię. 
Drugą kwestią jest przejście z wysepką pośrodku jezdni. Gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście 
na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Takie przejścia dla pieszych mamy w naszym mieście np. w sąsiedztwie Rondo Center lub 
sklepu Kaufland. Niestety bardzo często piesi wchodzący na pasy oczekują, że kierowcy po przeciwnej stronie wysepki muszą się zatrzymać  
i powstają w tym miejscu liczne nieporozumienia wynikające ze złej interpretacji przepisów. A te mówią wyraźnie, że: kierowca jest zobowiązany 
do ustąpienia pierwszeństwa tylko tym pieszym, którzy zbliżają się do jezdni na której znajduje się pojazd - czyli znajdują się na chodniku po 
prawej stronie, lub wysepce po lewej.
Reasumując, chciałbym zaznaczyć, że kwestie wysokości mandatów to jedno a zagrożenie, jakie niesie dość luźne podejście niektórych pieszych 
do zasad panujących na drodze to drugie. O ile konfrontacja z taryfikatorem nie zaboli wielu o tyle bliskie spotkanie z samochodem może mieć 
dużo bardziej odczuwalny wpływ na zdrowie lub życie. Dlatego czujności i ostrożności na drodze nigdy nie za wiele. Szczególnie, gdy karoseria 
auta nas nie chroni a może nam uczynić krzywdę.

PIESI A PRZEPISY…


