
MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ
GRZECZNE DZIECI

1,5 MLN ZŁ NA 
REMONT „FALI”!

PONAD 5 MLN ZŁ ZA 
DZIAŁKĘ W SAG!
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Wszelkiej pomyślności, 
radości oraz wszystkiego 

co najlepsze 
w Nowym 2019 Roku 

życzą
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice 
Robert Ryndak, Radni Rady Miasta
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
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100 lat! 100 lat! Niech żyje, 
żyje nam! – śpiewali uczestni-
cy 25. urodzin „Kuriera Gorlic-
kiego”. W murach Domu Pol-
sko – Słowackiego spotkali się 
wszyscy Ci, którzy w ciągu lat 
tworzyli naszą gorlicką gazetę. 
Uroczystość poprowadził re-
daktor naczelny Roman Dziu-
bina, którzy tworzy „Kuriera” 
od początku jego istnienia. 
Wśród gości znaleźli się obec-
ni i dawni współpracownicy w 
tworzeniu pisma. Nie zabrakło 
Burmistrzów - Kazimierza Ster-
kowicza i  Józefa Abrama, a tak-
że osób które pełniły funkcję 

Zastępców Burmistrza - Jana 
Kalickiego i Andrzeja Orchela. 
Zgromadzeni wysłucha-
li koncertu wychowanków 
Młodzieżowego Domu Kul-
tury, którzy zaprezentowali 
dynamiczny i emocjonujący 
występ w towarzystwie ze-
społu złożonego z Mirosława 
Bogonia i Tomasza Kubali. 
Na zakończenie uroczystości 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla wraz z Romanem Dziubi-
ną wręczyli wszystkim zgroma-
dzonym pamiątkowe dyplomy. 
Wspomnieniom i rozmowom 
nie było końca

100 lat dla Kuriera Gorlickiego!
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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
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

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 znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.

NR 12 (300) 2018 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 3

K U R I E R  G O R L I C K Ig r u d z i e ń  2 0 1 8

13 grudnia 1981 roku został 
wprowadzony w Polsce stan 
wojenny. W trakcie jego trwa-
nia internowano łącznie 10 
131 działaczy związanych z 
„Solidarnością”, a życie stra-
ciło około 40 osób. 9 grud-
nia br. w Bazylice odbyła się 
Msza św. w intencji ojczy-
zny i ofiar stanu wojennego. 
Po Mszy Św. uczestnicy uda-
li się na cmentarz parafialny. 
Tu przemówienie wygłosił 
przewodniczący gorlickiej So-
lidarności Krzysztof Kotowicz, 
a modlitwę za ofiary sta-
nu wojennego odmówił ks. 
Proboszcz Stanisław Ruszel. 

37. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego

Następnie, pod tablicą ku pa-
mięci ks. Jerzego Popiełuszki, 
odbyło się złożenie wieńców. Z 
ramienia Miasta wieniec złożył 
Przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice Robert Ryndak, a w imie-
niu Burmistrza Rafała Kukli jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz. 
W uroczystościach udział wzięli 
między  innymi poczty sztanda-
rowe, przedstawiciele i działacze 
gorlickiej Solidarności, Radna 
Sejmiku Województwa Małopol-
skiego Jadwiga Wojtowicz, Sta-
rosta Powiatu Gorlickiego Maria 
Gubała, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Roman Dziubina 
oraz Radni Miasta i Powiatu.
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Spotkanie świąteczne Rady Miejsko-Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich
Tradycyjnie przed Święta-
mi Bożego Narodzenia, Rada 
Miejsko-Gminna Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Gorlicach na 
czele z jej Przewodniczącą 
Rozalią Sakowską, zorganizo-
wała spotkanie świąteczne. 
Spotkanie rozpoczęło się mo-
dlitwą, nie zabrakło także 
śpiewu kolęd, tradycyjnego 
łamania się opłatkiem, ży-
czeń oraz św. Mikołaja, który 
obdarował wszystkich przy-

byłych drobnym upominkiem. 
Oprawę muzyczną spotkania 
przygotował zespół „Młodzi 
duchem” z Parafii św. Ja-
dwigi Królowej w Gorlicach. 
Wśród gości uroczystości zna-
leźli się m.in. Starosta Gorlicki 
Maria Gubała, Burmistrz Gorlic 
Rafał Kukla, Wicestarosta Sta-
nisław Kaszyk, członek Zarzą-
du Powiatu Gorlickiego Tomasz 
Płatek oraz Komendant Powia-
towy Policji insp. Krzysztof Ty-
bor.

VIII Gala Wolontariatu
5 grudnia br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbyła 
się VIII Gala Wolontariatu, 
podczas której doceniono 
i wyróżniono osoby anga-
żujące się na rzecz innych. 
Na zaproszenie Lokalnego 
Centrum Wolontariatu w Gor-
licach oraz Kwiatonowickiego 
Stowarzyszenia „HOMINI” 
przybyło kilkuset młodych 
wolontariuszy zrzeszonych 
w szkolnych kołach wolon-
tariatu, ich opiekunowie, 
dyrektorzy szkół, przedstawi-
ciele władz samorządowych 
na czele ze Starostą Marią 
Gubałą oraz Burmistrzem 
Rafałem Kuklą, a także 
przedstawiciele instytucji i or-
ganizacji świadczących na co 
dzień pomoc i opiekę dla osób 
potrzebujących wsparcia. 
Gości powitała prowadząca 
galę Anna Konopka, a wpro-
wadzenia do uroczystości 
dokonała dr Renata Filipo-
wicz, prezes Kwiatonowickie-
go Stowarzyszenia „Homini”. 
Kolejnym etapem wyda-
rzenia była prezentacja 
wyjątkowo aktywnych wo-
lontariuszy oraz kół wolonta-
riatu. Na scenie zaprezento-
wali się: SKW SP Stróżówka, 
SKW MZS nr 3, SKW Zespół 
Szkół nr 1 w Gorlicach, Re-
nata Rogulska, Rafał Koto-
wicz oraz Irena Grądalska. 
W tym roku po raz kolejny 
podczas Gali wręczone zo-

stały Nagrody Kwiatonowic-
kiego  Stowarzyszenia Homini 
„Anioły Wolontariatu”. Nagrodę 
„Anioły Wolontariatu” przyzna-
je się w dwóch kategoriach: 
a) osoby fizyczne, 
b) firma lub instytucja, lub or-
ganizacja, które działają na 
rzecz dobra innych i swoją 
bezinteresowną aktywnością 
wspierają drugiego człowieka. 
W bieżącym roku wpłynęło 8 
wniosków. Nominowani byli:
Tadeusz Wierzbicki 
Za działalność na rzecz dobra 
innych oraz bezinteresowną 
pomoc potrzebującym w środo-
wisku lokalnym
Renata Rogulska 
za wzór postawy altruistycznej 
we współczesnym świecie
Anna Wieściecińska 
Za cykliczną działalność w 
Szkolnym Klubie Wolontariatu 
w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 
w Gorlicach
Szkolny Klub Wolon-
tariatu w Szkole Pod-
stawowej w Stróżowce 
Za propagowanie idei wolon-
tariatu w małej ojczyźnie Stró-
żówka
Szkolny Klub Wolonta-
riatu w Miejskim Zespo-
le Szkół nr 3 w Gorlicach 
Za działalność edukacyjną pro-
pagującą ideę wolontariatu
Szkolny Klub Wolontariatu 
w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Rożnowicach 
Za działalność akcyjną na 

rzecz środowiska lokalnego we 
współpracy z innymi instytu-
cjami
Szkolny Klub Wolonta-
riatu w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Bieczu 
Za systematyczny udział w or-
ganizowanych akcjach chary-
tatywnych
Szkolny Klub Wolontariatu w 
Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach 
Za kształtowanie prospołecz-
nych postaw młodzieży
W tym roku nagrodę „Anioły 
Wolontariatu” w formie statu-

etki otrzymali: Szkolny Klub 
Wolontariatu w Zespole Szkół 
nr 1 w Gorlicach, Tadeusz 
Wierzbicki, Anna Wieścieciń-
ska oraz Szkolny Klub Wolonta-
riatu w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Rożnowicach. 
Pozostali nominowani otrzyma-
li okolicznościowe wyróżnienia. 
Galę Wolontariatu uświetnił 
występ solistów z Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Gorlicach. 
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym.



K U R I E R  G O R L I C K Ig r u d z i e ń  2 0 1 8

NR 12 (300) 2018 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 5

Nasze miasto i ziemia gorlicka 
to prawdziwe perełki - moż-
na tu aktywnie wypocząć jak 
również oddać się totalnemu 
rozleniwieniu z dala od wiel-
komiejskiego hałasu. W ostat-
nich latach ruch turystyczny 
w Gorlicach i okolicy poprawił 
się, a podróżnicy coraz chętniej 
odwiedzają nasze miasto i co-
raz liczniej zapuszczają się na 
okoliczne szlaki. 6 grudnia br.,  
na zaproszenie Burmistrza Mia-
sta Gorlice Rafała Kukli, nasze 
miasto odwiedziła delegacja z 
partnerskiego miasta Nyíregy-
háza. Tematem spotkania były 
rozmowy na temat wspól-
nej wymiany turystycznej. 
Nyíregyháza to miasto na pół-
nocnym-wschodzie Węgier 

około 50km na północ od De-
breczynu, stanowi stolicę komi-
tatu Szabolcs-Szatmár-Bereg, 
liczy ok. 115 tys. mieszkańców. 
W Gorlicach gościliśmy Burmi-
strza Ferenca Kovácsa, Wice-
burmistrza Menyhérta Jászaia 
oraz dwóch przedstawicieli 
odpowiedzialnych za turysty-
kę - Marianna Furkóné Sza-
bó i dr. Iván Róna.  
Podczas odwiedzin w Gorli-
cach, Węgrzy złożyli wień-
ce na cmentarzu wojennym 
nr 91, odwiedzili Muzeum 
PTTK i Skansen Przemy-
słu Naftowego Magdalena. 
Głównym punktem wizyty 
węgierskiej delegacji było po-
południowe spotkanie, któ-
re odbylo się w Domu Polsko 

Słowackim. Przedstawiciele 
Miasta Nyiregyhaza spotkali się 
gestorami gorlickiej branży tu-
rystycznej, przedstawicielami 
placówek kulturalnych i edu-
kacyjnych oraz Burmistrzem 
Rafałem Kuklą i jego Zastęp-
cą Łukaszem Bałajewiczem. 
Dyskutowano o możliwo-
ściach turystycznych naszych 

Nyíregyháza w Gorlicach - rozmawiali o turystyce i promocji

11 grudnia br., na cmentarzu 
wojennym nr 91, pierwszy 
raz od wielu lat odbyła się 
uroczystość pogrzebowa. Do 
grobu złożono dwóch żołnie-
rzy niemieckich, którzy pole-
gli na naszych terenach pod-
czas I wojny światowej.  
W wyjątkowej uroczystości 
udział wzięli mieszkańcy Gor-
lic i okolic, pasjonaci histo-
rii, uczniowie MZS nr 6 oraz 
m.in. konsul generalny Nie-
miec dr Michael Groß, Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Wicestarosta Powiatu 
Gorlickiego Stanisław Kaszyk. 
Ceremonię pogrzebową po-
prowadził Ksiądz Proboszcz 
Stanisław Ruszel.  
Mimo upływu 100 lat od za-
kończenia Wielkiej Wojny, 
i ponad 103 lat od mającej 
kluczowe znaczenie w jej 
przebiegu i rozstrzygnięciu 
- Bitwie Gorlickiej, ziemia ta 
wciąż skrywa bolesne ślady 
przeszłości. Wspominamy 
poległych bohaterów tamtych 
czasów. Pamiętamy o ich czy-

nach, niezależnie od tego ja-
kiej byli narodowości czy wy-
znania. Wielu żołnierzom nie 
dane było wrócić do domu. - 
mówił dziś na cmentarzu nr 
91 burmistrz Rafał Kukla.  
Szczątki żołnierzy armii pru-
skiej zostały odnalezione 
podczas prac remontowych 
na ul. Broniewskiego.

Uroczystości pogrzebowe 
na cmentarzu wojennym nr 91
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miast, o współpracy i ocze-
kiwaniach.  Wymiana do-
brych praktyk z pewnością 
przyczyni się do zacieśnie-
nia więzi naszymi Miastami. 
Podczas dyskusji pojawiło się 
wiele pomysłów i propozycji, 
który już niebawem będą re-
alizowane i o których będzie-
my informować na bieżąco.
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27 marca 2018 roku minęło 20 
lat od oddania do użytku jedy-
nej w powiecie gorlickim kry-
tej pływalni. Przez cały okres 
swojej działalności obiekt nie 
został poddany gruntowne-
mu remontowi. W ostatnich 
latach o konieczności popra-
wy stanu technicznego i wi-
zualnego pływalni nikogo nie 
trzeba było przekonywać, ale 
ze względu na bardzo wysokie 
koszty generalnego remontu 
Miasto poszukiwało środków 
pozabudżetowych. Wniosek 
Miasta Gorlice złożony do Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki 
dotyczący remontu gorlickiej 
„Fali” złożony został 29 marca 
2018 roku i aż do dnia dzisiej-
szego czekaliśmy na wyniki 
jego oceny – dziś możemy z 
radością powiedzieć, że udało 
się pozyskać dofinansowanie 

w wysokości 50% kosztów 
kwalifikowanych projektu. 
Celem projektu jest poprawa 
stanu technicznego, sanitar-
nego, warunków termicznych 
oraz bezpieczeństwa obiektu 
Krytej Pływalni „Fala” poprzez 
wykonanie szerokiego zakresu 
robót remontowych: wymianę 
posadzek w pomieszczeniach 
mokrych z zastosowaniem dy-
latacji systemowych, wymianę 
płytek ściennych w sanitaria-
tach, wymianę płyt dekoracyj-
nych sufitu podwieszanego, 
wymianę drzwi wewnętrznych 
aluminiowych i ścianki alu-
miniowej, wymianę central 
klimatyzacyjnych, częścio-
wą wymianę skorodowanych 
przewodów wentylacyjnych, 
wymianę instalacji ogrzewa-
nia podłogowego oraz central-
nego ogrzewania w obrębie 

niecki basenów i sanitariatów, 
wymianę instalacji kanaliza-
cyjnej oraz wodnej w obrębie 
sanitariatów wraz z białym 
montażem i osprzętem, wy-
mianę instalacji elektrycznej 
w maszynowni, modernizację 
technologii uzdatniania wody. 
Celem lepszego przystoso-
wania obiektu do korzystania 
przez osoby niepełnosprawne 
zakupiony zostanie schodo-
łaz oraz wymienione na nowe 
podnośniki basenowe.  
Wszystkie wymienione ro-
boty związane są ze spor-
towym wykorzystaniem 
basenu i stanowią koszt kwa-
lifikowany w wartości netto 
(bez podatku VAT).  
Dodatkowo, jako roboty nie-
zbędne do wykonania, ale 
nie współfinansowane przez 
Ministerstwo Sportu i Tury-
styki (związane z funkcją re-
kreacyjną obiektu) wykonany 
zostanie remont konstrukcji 
pod zjeżdżalnią oraz remont 
schodów i balustrad prowa-
dzących na zjeżdżalnię.  
Całkowita wartość przedsta-
wionego we wniosku zakresu 
robót to kwota 3 756 312,00 
zł, z czego dofinansowanie z 
Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki wyniesie 1 476 800,00 zł. 

Pozostała kwota 2 279 512 
zł musi zostać zabezpieczona 
w budżecie Miasta Gorlice na 
lata 2019 – 2020, bo w takim 
okresie przyznane zostało do-
finansowanie. W kwocie tej 
zawiera się 50% kosztów kwa-
lifikowanych, koszty niekwalifi-
kowane związane z działalno-
ścią rekreacyjną obiektu oraz 
podatek VAT, który Miasto bę-
dzie sukcesywnie odzyskiwać 
z Urzędu Skarbowego.  
Równocześnie z robotami we-
wnątrz obiektu konieczne jest 
przeprowadzenie prac zwią-
zanych z jego termomoderni-
zacją, to jest m.in. wymiana 
konstrukcji i oszklenia fasady, 
wymiana szyb przeziernych i 
uszczelek, docieplenie ścian 
fundamentowych, remont po-
krycia dachu, docieplenie stro-
podachów. Większość tych ro-
bót może zostać sfinansowana 
ze środków pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie, o którą Mia-
sto wystąpi w terminie umoż-
liwiającym przeprowadzenie 
wszystkich robót w obiekcie w 
sposób harmonijny i w możli-
wie jak najkrótszym terminie.

1 476 800 zł dofinansowania na remont Krytej Pływalni FALA!

Nowe ledowe oświetlenie, zy-
skało 6 gorlickich ulic – dwie 
ulice boczne od Kościuszki, ul. 
Graniczna boczna, łącznik ulicy 
Blich z kładką na rzece Ropie, 
łącznik ulicy Skrzyńskich z Ja-
godową oraz Kwiatowa boczna. 
Łącznik ul. Blich z kładką na Ropie 
Dbamy o ulice i uliczki - o po-
trzebie oświetlenia tych części 
miasta słyszałem od miesz-
kańców i od radnych. Nowe 
lampy z pewnością wpłyną na 
komfort dojazdów do posesji 
i poprawią bezpieczeństwo – 
mówi burmistrz Rafał Kukla. 
Wszystkie wymienione miejsca 
zyskały nowe słupy z wysięgni-
kami i oprawami ledowymi.

6 gorlickich ulic z nowym oświetleniem!
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Łącznik ul. Blich z kadką na Ropieul. Kościuszki boczna

ul. Graniczna boczna

ul. Kwiatowa bocznaŁącznik ul. Skrzyńskich z ul. Jagodową

Łącznik ul. Skrzyńskich z ul. Jagodową
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Miasteczko ruchu drogowego także w Gorlicach
Z przyjemnością informuje-
my, że Miasto Gorlice otrzy-
mało dofinansowanie w kwo-
cie 200 tys. zł na budowę 
Miasteczka Ruchu Drogowe-
go (rowerowego). 6 grudnia 
br., na II Sesji Rady Miasta 
Gorlice, zadanie to wprowa-
dzone zostało do planu bu-
dżetowego na przyszły rok. 
Zadanie zostanie zrealizo-
wane przy wsparciu Ma-
łopolskiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Nowym 
Sączu. Całkowity koszt 
zadania to 549 638 zł. 
Obiekt usytuowany będzie 
na powierzchni ok. 1800 
m2 i zlokalizowany niemal 
w centrum Gorlic, przy ul. 
Stawiska, co zapewni ła-

twy dostęp dla mieszkań-
ców Miasta. Obiekt będzie 
otwarty, oświetlony i obję-
ty systemem monitoringu. 
Miasteczko rowerowe w tej 
lokalizacji zostało wcześniej 
wskazane w ramach wspólnej 
inicjatywy Zarządów Osiedli 
nr 3 i 11 wpisanej do Budżetu 
Obywatelskiego na rok 2018. 
Dostrzegając potrzebę rozwo-
ju infrastruktury dla aktual-
nych i przyszłych uczestników 
ruchu drogowego, zwłaszcza 
rowerzystów, Miasto Gorlice 
poszerzyło zgłoszoną koncep-
cję, tak by stworzyć komplek-
sowy i funkcjonalny obiekt. 
Miasteczko będzie służyć do 
nauki zasad ruchu drogowe-
go, przeprowadzania konkur-

Po latach starań i zabiegów, 
w wyniku przetargu mającego 
miejsce 16 listopada wyłonio-
ny został nabywca nierucho-
mości w Strefie Aktywności 
Gospodarczej przy ul. Biec-
kiej. Kupujący zaoferował za 
działki o łącznej powierzchni  
6,0832 ha niebagatelną kwo-
tę 5.127.000 zł.
To prawie dwukrotnie wię-
cej niż cena wywoławcza, 
która opiewała na kwo-
tę 2.697.000zł.
Trudno nie czuć w takiej chwili 
satysfakcji. Jestem zadowolo-
ny zarówno z tego, że w Gorli-
cach będzie rozwijać się strefa 
gospodarcza, jak i z ceny za 
jaką udało się sprzedać całą 
nieruchomość – mówi Bur-

mistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla.
Działki w strefie które zasta-
łem 4 lata temu nie były in-
teresujące dla inwestorów, 
dlatego w ostatnich latach 
konsekwentnie staraliśmy się 
podnieść ich atrakcyjność. 
Przeprowadziliśmy kilka po-
stępowań dotyczących zmia-
ny planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu, które 
miały zapewnić z jednej stro-
ny zainteresowanie poten-
cjalnych nabywców, z drugiej 
zaś umożliwić uzyskanie jak 
najlepszej ceny. Wiele razy 
powtarzałem, że kluczem do 
sprzedaży działek w Strefie 
jest przede wszystkim wyjście 
naprzeciw potrzebom poten-

5 127 000 zł za nieruchomość w Strefie Aktywności Gospodarczej !

 
30 listopada br. zakończyła się 
realizacja projektu Restauracji 
Parku Miejskiego im. Wojcie-
cha Biechońskiego. Tuż przed 
tym terminem na ścianie bu-
dynku dawnej kawiarni „Parko-
wa”pojawił się baner nawiązu-
jący do historii perełki naszego 
miasta. Na smartfonach z sys-
temem android można też po-
brać aplikację dedykowaną 
zrewitalizowanemu parkowi. 
 
Park już od dłuższego czasu 
otwarty jest dla spacerowi-
czów. Całkowite wydatki kwa-
lifikowane projektu wyniosły 2 
951 131,14 zł. w tym dofi-
nansowanie 2 213 348,35 zł. 
 
Ostatnie prace polegały na 
„zasłonięciu” fasady budynku 
„Parkowej” estetyczną siatką, 

na której znalazły się stare 
zdjęcia z gorlickiego parku. 
 
Zniszczony budynek ze wzglę-
du na fakt, że działka na któ-
rym stoi nie jest wpisana do 
rejestru zabytków, nie mógł 
zostać ujęty we wniosku w któ-
rym staraliśmy się o fundusze 
na rewitalizację parku – mówi 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla. Trzymamy rękę na pulsie 
i wierzę, że niedługo uda nam 
się pozyskać środki na jego 
zagospodarowanie – dodaje.  
 
Dedykowana aplikacja na urzą-
dzenia mobilne dostępna jest 
w Sklepie Play na systemach 
Android pod nazwą Park miej-
ski w Gorlicach, dostępna jest 
również na iOS w Appstorze.

Restauracja Parku Miejskiego - 
zakończenie projektu

cjalnych inwestorów, co wyma-
gało czasu na nadrobienie za-
stanych zaległości. Działania te 
były przedmiotem nieustannych 
zarzutów ze strony grupy rad-
nych poprzedniej kadencji - z 
Panem Michałem Diduchem na 
czele – którymi w szczególno-
ści uzasadniano wniosek o nie-
udzielenie mi absolutorium za 

rok 2017r.
Myślę, że wynik przetar-
gu jasno pokazał po czyjej 
stronie leżała racja w tym 
sporze – kwituje Burmistrz.
Formalne zawarcie umowy 
sprzedaży nieruchomości 
na podstawie zakończonego 
przetargu planowane jest 
na styczeń 2019.

sów z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz egza-
minów na kartę rowerową. 
Poprzez zabawę, dzieci i mło-
dzież zostaną przygotowani 
do umiejętnego poruszania 
się po drogach publicznych. 
 

Inwestycja wypełni lukę w 
istniejącą infrastrukturze dro-
gowej umożliwiającej prowa-
dzenie szeroko rozumianej 
działalności edukacyjnej w 
zakresie bezpieczeństwa. 
Fotografia poglądowa: Onet.pl
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6 grudnia to tradycyjne Mikołajki. W tym roku Mikołaj również odwiedził wszystkie grzeczne 
dzieci z gorlickich osiedli. Zapraszamy do zobaczenia obszernej galerii zdjęć.

MIKOŁAJ TRAFIŁ 
DO GORLICKICH DZIECI
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II SESJA RADY MIASTA GORLICE

Publikujemy treść przemówienia Burmistrza Miasta Gorlice Rafała 
Kukli, które wygłosił podczas zaprzysiężenia na I sesji Rady Mia-
sta Gorlice.

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Zgro-
madzeni, Szanowni Mieszkańcy Gorlic!
Z woli Mieszkańców po raz kolejny miałem zaszczyt stanąć przed 
Państwem, wygłaszając rotę ślubowania burmistrza. Dziękuję z 
tego miejsca jeszcze raz tym, którzy zdecydowali się oddać na 
mnie swój głos, jak i tym wszystkim, którzy wzięli udział w wy-
borach samorządowych, udowadniając, że losy Gorlic nie są im 
obojętne. Mam nadzieję, że rekordowa frekwencja wyborów sa-
morządowych w roku 2018 będzie znakiem postępującego rozwo-
ju społeczeństwa obywatelskiego naszej Małej Ojczyzny.
Ponowny wybór na Burmistrza Miasta Gorlice to niewątpliwie wiel-
ki honor, ale również ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność.
Wynik wyborów jasno wskazuje, że mieszkańcy Gorlic dostrzega-
ją pozytywne zmiany, które w ciągu ostatnich 4 lat stały się udzia-
łem naszego Miasta. Wskazują również na wielkie oczekiwania 
dalszych przemian i zdecydowanych działań władz Miasta.
A przed nami szereg istotnych wyzwań, których nie sposób szcze-
gółowo wymienić.
W nową kadencję wkraczamy z rozpoczętymi wielomilionowymi 
inwestycjami o ogromnym znaczeniu dla naszego Miasta.
Jesteśmy w trakcie unijnej perspektywy, w ramach której będzie-
my ubiegać się o dofinansowanie kolejnych zadań. Przed samo-
rządami otwiera się również dodatkowa pula środków krajowych 
o które z pewnością będziemy zabiegać.
Musimy podjąć jak najszersze starania dla przełamania komuni-
kacyjnego paraliżu Miasta oraz polepszenia jego dostępności do 
krajowej sieci dróg szybkiego ruchu.
Ponadto czeka nas dalsza walka o zapewnienie bezpieczeństwa 
Mieszkańców poprzez likwidację składowiska odpadów na terenie 

Rafinerii oraz kolejne inicjatywy służące poprawie jakości środo-
wiska naturalnego.
Dlatego też proszę z tego miejsca - zarówno Państwa Radnych, 
jak i przede wszystkim Mieszkańców - o dalsze zaufanie i wspar-
cie dla podejmowanych inicjatyw.
W ostatnich dniach usłyszałem wiele - nieraz cierpkich - słów na 
temat tego, że pozwoliłem na zawiązanie porozumienia pomię-
dzy radnymi wybranymi z ramienia komitetu Wspólnych Gorlic, a 
radnymi Prawa i Sprawiedliwości.
Z jednej strony każdą opinię przyjmuję z szacunkiem. Z drugiej 
mam nadzieję, że Gorlice będą potrafiły oprzeć się narastającej 
wojnie polsko-polskiej i staną ponad ogólnopolskimi podziałami.
Chcę zaznaczyć, że zarówno Wspólne Gorlice jaki i ja sam, szli-
śmy do wyborów z hasłem samorządu bez polityki. Samorządu 
łączącego ludzi ze wszystkich środowisk i ugrupowań, ludzi o róż-
nych poglądach i doświadczeniach, którym przyświeca wspólny 
cel - dobro i rozwój Gorlic. Konsekwentnie twierdziliśmy, że dla 
dobra Naszego Miasta, konieczna jest współpraca ponad podzia-
łami, współpraca wszystkich osób zaangażowanych w działania 
samorządu, bez względu na partyjny interes albo osobiste ani-
mozje. 
Obecnie te postulaty realizujemy. Na podstawie doświadczeń 
ostatnich 4 lat mogę stwierdzić, że wspierająca Burmistrza stabil-
na większość w Radzie Miasta może wyłącznie pomóc w realizacji 
ważnych dla Gorlic celów.  W aktualnych realiach Rady Miasta 
Gorlice, to właśnie osoby, które weszły w jej skład jako radni Pra-
wa i Sprawiedliwości dają możliwość uzyskania takiej większości i 
merytorycznej współpracy. Zaznaczam, że nie wykluczam w tym 
miejscu partnerskiej, merytorycznej współpracy z pozostałymi 8 
radnymi, ponieważ dla słusznych celów mogę współpracować ze 
wszystkimi i każdym z osobna -  co zresztą udowadniałem w 
poprzedniej kadencji.
Równocześnie chcę podkreślić, że pozostaję burmistrzem wszyst-
kich gorliczan -zarówno tych którzy mnie wybrali, jak i tych któ-
rzy oddali swój głos innych kandydatów lub nie zdecydowali się 
na udział w wyborach. To na mnie, jako  Burmistrzu wybranym 
bezpośrednio przez Mieszkańców, spoczywa główna odpowie-
dzialność za dalsze zmiany w Gorlicach. Dlatego zaręczam, że 
niezmiennie wszelkie działania Urzędu i podległych mu jednostek 
podejmowane będą wyłącznie na podstawie merytorycznych 
przesłanek i w oparciu o głos Mieszkańców, nigdy zaś na podsta-
wie partyjnych oczekiwań. Jak do tej pory będę konsekwentnie 
realizował mój program, na który postawili mieszkańcy Gorlic od-
dając na mnie swój głos.
Na zakończenie pragnę zaprosić do współpracy wszystkich, za-
równo Radnych jak i mieszkańców. Gorlice nie należą bowiem do 
żadnego polityka, samorządowca, partii czy ugrupowania. Gorlice 
zawsze były… są… i będą… NASZYMI WSPÓLNYMI GORLICAMI. 

GORLICE ZAWSZE BYŁY, SĄ I BĘDĄ, NASZYMI WSPÓLNYMI GORLICAMI
Inaugracyjne Przemówienie Burmistrza Miasta Gorlice

6 grudnia br. odbyła się ll sesja 
Rady Miasta. Radni rozpatrzyli i 
podjęli 8 uchwał. Pierwsza do-

tyczyła nabycia na rzecz Miasta 
Gorlice nieruchomości gruntowej 
położonej w Małastowie, gmina 

Sękowa, która zostanie przezna-
czona pod umiejscowienie punk-
tu poboru wody do sztucznego 
śnieżenia stoku narciarskiego 
położonego w Małastowie.
Dwoma kolejnymi uchwałami 
ustalono cennik opłat za korzy-
stanie z cmentarza komunalnego 
w Gorlicach oraz uchwalono Re-
gulamin dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie 
Miasta Gorlice. Czwarta podjęta 
uchwała wyraża zgodę na przy-
stąpienie do zadania pn.,, Budo-
wa miasteczka ruchu drogowego 
(rowerowego) w województwie 
małopolskim „współfinansowa-
nego ze środków Małopolskich 
Ośrodków Ruchu Drogowego w 

Krakowie, Tarnowie i Nowym Są-
czu. (szczegóły o tej inwestycji na 
str. 7 KG).Radni wyrazili też zgo-
dę na przystąpienie do projektu 
grantowego na przeprowadzenie 
szkoleń komputerowych na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych 
Miasta Gorlice finansowanego 
ze środków Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014- 2020 oraz przyjęli Program 
Wspierania Rodziny na terenie 
Miasta Gorlice w latach 2019 - 
2021. Dwie ostatnie uchwały 
dotyczyły zmiany budżetu Miasta 
Gorlice oraz Uchwały Budżetowej 
Miasta Gorlice na 2018r. i zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gorlice na 2018r.



Budżet na 
2019 rok uchwalony!

20 grudnia Radni Miasta Gor-
lice przyjęli prawie jednogło-
śnie budżet miasta na 2019 
rok. W zaproponowanym 
przez Burmistrza Rafała Ku-
klę budżecie planowane do-
chody przekroczą rekordowe 
119 mln zł! Na realizację za-
dań zaplanowanych w budże-
cie wydamy kwotę 126 mln 
zł, z czego na zadania inwe-
stycyjne ponad 32,7 mln zł! 

Dochody budżetu 
miasta w 2019 roku 
planowane są na 
119 328 065 zł 
i będą wyższe o 10,9 mln zł 
(wzrost o 10,1 %) od przewi-
dywanego wykonania budżetu 
za 2018 rok. Dochody bie-
żące wzrosną o 1,1 %, a do-
chody majątkowe o 114,7 %. 
Na dochody bieżące budżetu 
składają się: dochody własne 
(wzrost o 4,9 % w stosunku 
do przewidywanego wykona-
nia za 2018 r.), dotacje celowe 
z budżetu państwa (spadek o 
12,6 % w stosunku do przewi-
dywanego wykonania za 2018 
r.) i subwencje (wzrost o 12,1 
% w stosunku do przewidy-
wanego wykonania za 2018 
r.). Prognozowane wpływy do 
budżetu z dochodów majątko-
wych oszacowano na 18,4 mln 
zł, w tym na programy unijne 
15,5 mln zł.
Na realizację zadań zaplano-
wanych w budżecie wydamy 
kwotę 126 362 755 zł (w tym 
wydatki bieżące 93 590 991 zł 
i wydatki majątkowe 32 771 
764 zł). 
Planowane na rok 2019 docho-
dy są niższe od planowanych 
wydatków, co oznacza, że bu-
dżet  Miasta zamyka się deficy-
tem budżetowym. Planowane 
zadłużenie wynika z zamierzo-
nych do realizacji zadań inwe-
stycyjnych dofinansowanych 
ze środków zewnętrznych oraz 
z zaciągniętych kredytów i po-
życzek w latach poprzednich.
W przyszłym roku na zadania 
inwestycyjne przeznaczymy 
kwotę 32,7 mln zł, z czego 
ponad 26,1 mln zł na projek-
ty współfinansowane ze środ-
ków, które pozyskaliśmy z fun-
duszy zewnętrznych.
Najważniejsze zadania in-
westycyjne planowane w 
2019 roku to:

Przebudowa ulicy Kochanow-
skiego - 400 000 zł
Przebudowa ulicy Orzeszkowej 
- 300 000 zł
Budowa chodnika przy ulicy W. 
Pola - 50 000 zł
Przebudowa mostka na potoku 
Muchówka - 10 000 zł
Przebudowa schodów i remont 
kładki na potoku Sękówka - 
160 000 zł
Przebudowa ulicy Kombatan-
tów - 40 000 zł
Remont kładki na rzece Ropa 
w Gliniku - 330 000 zł
Budowa chodnika na Osiedlu 
Magdalena - 50 000 zł
Przebudowa dróg przy ulicy 
Chopina - 50 000 zł
Przebudowa chodnika przy uli-
cy Hallera 20 - 50 000 zł
Przebudowa ulicy Jagodowej 
(nawierzchnia chodnika) - 
50 000 zł
Przebudowa ciągu pieszego na 
części działki 1529/9 w Gorli-
cach przy ulicy Łukasiewicza 2 
- 50 000 zł
Przebudowa ciągu pieszego 
ulicy Konopnickiej 13-15 i Tu-
wima 2 - 50 000 zł
Budowa miasteczka ruchu dro-
gowego (rowerowego) w Gor-
licach - 600 000 zł

Turystyka
Rozbudowa i modernizacja 
tras pieszo-rowerowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na 
ternie miasta Gorlice jako ele-
ment podnoszący atrakcyjność 
turystyczną Subregionu sądec-
kiego - 3 085 802 zł
Budowa kompleksu rekreacyj-
nego wzmacniającego ofertę 
turystyczną powiatu gorlickie-
go – Małastów - 1 416 132 zł

Gospodarka mieszkaniowa
Nabycie terenu przy ulicy Sta-
wiska i w Małastowie – 19 000 
zł
Adaptacja budynku w 
Moszczenicy – 264 304 zł
Dostosowanie budynku przy 
ulicy Słonecznej 11 do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – 
100 000 zł
Plac zabaw – 160 000 zł 
Budowa wiaty śmietnikowej 
ulica Krasińskiego – 50 000 zł
Rozbudowa placu zabaw przy 
ulicy Letniej na os. Łysogór-
skim – 50 000 zł

Działalność usługowa
Budowa cmentarza komunal-
nego przy ulicy Dukielskiej – 
800 000 zł
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Rozbudowa systemu ekolo-
gicznego transportu sposobem 
na mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza i wyższy komfort 
podróżowania w obszarze 
funkcjonalnym miasta Gorlice
Przebudowa ulicy Kochanow-
skiego
Przebudowa ulicy Orzeszkowej
Remont kładki na rzece Ropa 
w Gliniku
Budowa miasteczka ruchu dro-
gowego (rowerowego) w Gor-
licach 
Rozbudowa i modernizacja 
tras pieszo-rowerowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 
na ternie miasta Gorlice jako 
element podnoszący atrakcyj-
ność turystyczną Subregionu 
sądeckiego
Budowa kompleksu rekreacyj-
nego wzmacniającego ofertę 
turystyczną powiatu gorlickie-
go – Małastów
Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków uży-
teczności publicznej na terenie 
Gmin Ziemi Gorlickiej
Budowa cmentarza komunal-
nego przy ulicy Dukielskiej
Przebudowa budynku Ratusza
Rewitalizacja budynku Gorlic-
kiego Centrum Kultury
Latarnia nieobecnych jako si-
dur przechodniów
Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców gmin członkow-
skich klastra energii - „Biała - 
Ropa”
Obszar „Starówka” - lokalne 
centrum naukowo-kulturalno-
-sportowo-rekreacyjne wraz z 
przebudową dróg lokalnych i 
infrastruktury technicznej Gor-
lic – modernizacja Kina „So-
kół” oraz remont ulic Kromera, 
Niepodległości i Jagiełły
Najważniejsze zaplanowane 
wydatki inwestycyjne w roku 
2019 z podziałem na kategorie 
i kwoty przedstawiają się na-
stępująco:

Transport i łączność
Rozbudowa systemu ekolo-
gicznego transportu sposobem 
na mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza i wyższy komfort 
podróżowania w obszarze 
funkcjonalnym miasta Gorlice 
- 11 156 987 zł
Utwardzenie placu przy ulicy 
Pod Lodownią - 50 000 zł
Budowa łącznika ulicy Bato-
rego z ulicą Kochanowskiego 
- 50 000 zł
Przebudowa ulicy Sportowej - 
70 000 zł
Wykupy gruntów - 350 000 zł

Administracja publiczna
Przebudowa budynku Ratusza 
– 600 000 zł
Wpłata na rzecz Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej na dofinanso-
wanie zadań inwestycyjnych 
pn:”Kompleksowa moderniza-
cja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na te-
renie Gmin Ziemi Gorlickiej – 
2 301 504 zł 

Oświata i wychowanie
Poprawa stanu przyszkolnej 
infrastruktury sportowej w 
pięciu Miejskich Zespołach 
Szkół w Gorlicach – 220 000 zł
Przebudowa tarasu Miejskiego 
Przedszkola Nr 8 – 100 000 zł 

Ochrona zdrowia
Monitoring – 103 400 zł 

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska
Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji – dotacja - 31 000 zł
Odnawialne źródła energii dla 
mieszkańców gmin członkow-
skich klastra energii - „Biała - 
Ropa” - 802 690 zł
Budowa oświetlenia ulicy Biec-
kiej (kontynuacja do kładki w 
Gliniku) - 100 000 zł
Modernizacja oświetlenia 
- reduktory oświetleniowe - 
55 000 zł
Doświetlenie przejść dla pie-
szych - 40 000 zł
Budowa oświetlenia ulicy Reja 
- 85 000 zł

Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego
Rewitalizacja budynku Gor-
lickiego Centrum Kultury - 2 
854 401 zł
Zagospodarowanie terenu 
przy ulicy Kopernika w Gorli-
cach „Park Kopernika” - 
50 000 zł
Latarnia nieobecnych jako si-
dur przechodniów - 330 000 zł

Kultura fizyczna
Obszar „Starówka” - lokalne 
centrum naukowo-kulturalno-
-sportowo-rekreacyjne wraz z 
przebudową dróg lokalnych i 
infrastruktury technicznej Gor-
lic - 4 536 544 zł
Zagospodarowanie terenu 
przy ulicy Dukielskiej dla ce-
lów rekreacyjno-kulturalnych 
- 50 000 zł

Różne rozliczenia
Rezerwa celowa inwestycyjna 
– 700 000 zł 

III SESJA RADY MIASTA GORLICE
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  Rozdano nagrody Sapere Auso

W dniach 29-30 listopada br. 
odbyła się Konferencja podsu-
mowująca projekt „Małopolska 
Sieć Rad Seniorów”, w której 
uczestniczyli także przedstawi-
ciele Gorlickiej Rady Seniorów. 
Organizatorem była Fundacja 
Miejsc i Ludzi Aktywnych. Wy-
darzenie zostało objęte patro-
natem honorowym Rzecznika 
Praw Obywatelskich i Marszał-
ka Województwa Małopolskie-
go. Patronem medialnym całe-
go projektu jest Głos Seniora 
(Stowarzyszenie MANKO).  
Przez dwa dni ponad stu 
przedstawicieli gminnych rad 
seniorów, radnych, urzędników 
i aktywnych działaczy senioral-
nych z całej Polski dyskutowa-
ło, dzieliło się doświadczeniami 
i integrowało. Celem konferen-
cji było upowszechnianie do-
świadczeń i dobrych praktyk 
dotyczących powstawania i 
funkcjonowania Rad Seniorów 
oraz ich sieciowanie.  
W programie konferencji 
znalazło się: przedstawienie 
przebiegu i rezultatów projek-
tu oraz przedstawienie Mało-
polskiej Sieci Rad Seniorów 
„Działamy Wspólnie”, a także 
przykłady działania rad se-
niorów. Podczas konferencji 
odbyły się sesje tematyczne 
poświęcone zagadnieniom: 
-Jak aktywizować se-
niorów do działania? 
-Sukcesy rad senio-
rów – jak do tego doszło? 
-Pozyskiwanie funduszy i współ-
decydowanie o budżecie gminy. 
✔Jak zaistnieć w mediach? 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktyw-
nych zainaugurowała przy tej 
okazji publikację „Rady senio-
rów – (milowy) krok po kroku”, 
zbierającą przykłady i dobre 
praktyki rad i grup inicjatyw-
nych zrzeszonych w Sieci.  
Wręczono nagrody laureatom 
konkursu „Aktywny Senior” 
(Renata Wiss, Teresa Lebiest, 
Eleonora Bujacz-Kusińska) za 
aktywność obywatelską i dzia-
łania na rzecz seniorów.  
Odbyły się również dwie bar-
dzo konkretne i udane dysku-
sje panelowe: pierwsza o nieco 
prowokacyjnym tytule: Działal-
ność rad seniorów nie wpływa 
na rozwój gmin, a w drugim 
dniu: Rady seniorów są niewy-
korzystanym potencjałem dla 
wsparcia osób 60+ z niepeł-
nosprawnościami. Zaproszeni 
goście zadbali również o in-
formatory i ulotki promocyjne 
działań realizowanych dla se-
niorów i osób z niepełnospraw-
nościami (informator dla osób 
z niepełnosprawnością; ulotki: 
„złota rączka-pomoc w napra-
wach dla osób w wieku 60+, 
nieodpłatna pomoc prawna, 
Lokalne Centra Aktywności Se-
niorów w Krakowie, Krakowski 
informator dla ON, Informator 
Krakowskiego Seniora).  
Konferencji towarzyszył  festi-
wal artystyczny seniorów oraz 
targi aktywności obywatelskiej, 
podczas których seniorzy z ca-
łej Polski zaprezentowali swoje 
działania w formie stoisk i ofer-
ty warsztatowo-informacyjnej. 
W drugim dniu seniorzy z całej 

Gorlicka Rada Seniorów w Małopolskiej Sieci

Polski mieli okazję opowiedzieć 
o swoich działaniach i osobi-
stych doświadczeniach zwią-
zanych z aktywnością obywa-
telską w  TEDxSenior – „idee 
warte propagowania”.  
Na wydarzeniu gminę Wielka 
Wieś, na terenie której odbyła 
się konferencja reprezentował 
Wójt Krzysztof Wołos, który 
w krótkiej prelekcji omówił 
działania jakie Gmina podej-
muje w ostatnich latach na 
rzecz aktywizacji seniorów, 
np. program „Aktywni i po-
trzebni Gmina Wielka Wieś 
przyjazna seniorom” (warsz-

taty, wyjazdy, szkolenia) 
oraz współpracy z lokalnymi 
stowarzyszeniami i grupa-
mi zrzeszającymi seniorów 
tj.  KGW i klubów seniora.   
Na konferencji byli obecni 
przedstawiciele Głosu Se-
niora. Odbyły się warsztaty 
„Stop manipulacji – nie kupuj 
na prezentacji”, pogadanka 
na temat programu Gmina 
Przyjazna Seniorom – Ogól-
nopolska Karta Seniora. Wir-
ginia Szmyt – DJ Wika popro-
wadziła międzypokoleniowa 
andrzejkową potańcówkę.  
 

Nową kadencję rozpoczęła 
Młodzieżowa Rada Miasta – 
po roboczym spotkaniu, które 
odbyło się 5 grudnia, młodzi 
samorządowcy uczestniczyli 
już w warsztatach w Gorlickim 
Centrum Kultury oraz wybrali 
przewodniczącego, zastępcę i 
sekretarza.
Podczas warsztatów w GCK, 
które odbyły się 12 grud-
nia członkowie Młodzieżowej 
Rady Miasta przygotowali 
świąteczne stroiki pod okiem 
opiekunów Tomasza Tajaka i 
Magdaleny Rak. W zajęciach 
towarzyszyła im opiekun Mło-
dzieżowej Rady Miasta i Wice-
przewodnicząca Rady Miasta 
Beata Mikruta – Kawa.
Pierwsza Sesja Młodzieżowej 
Rady Miasta miała miejsce 14 
grudnia – młodzież wręczyła 
zaproszonym gościom przygo-

towane przez siebie świątecz-
ne stroiki, a atmosfera Bożego 
Narodzenia wypełniła salę ob-
rad. W sesji udział wzięli m.in. 
w imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz, opiekun i Wice-
przewodnicząca Rady Beata 
Mikruta - Kawa, Sekretarz Mia-
sta Daniel Janeczek, Skarbnik 
Miasta Edyta Szilder, Dyrektor 
GCK Janusz Zięba oraz Kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych Aleksander 
Augustyn.
Członkowie młodzieżowej 
Rady Miasta wybrali też spo-
śród siebie Przewodniczące-
go, którym została Victoria 
MacIsaac (SP nr 5), Zastępcę 
Przewodniczącego - Jakuba 
Tumidajskiego (SP nr 4) oraz 
Sekretarza - Izabelę Sobol (SP 
nr 4).

Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęła nową kadencję!
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Rozdano nagrody „Sapere 
Auso” dla szkół, instytucji oraz 
stowarzyszeń z Województwa 
Małopolskiego. Zaszczytnym 
tytułem wyróżniono podmioty, 
które mają szczególny dorobek 
wychowawczy i realizują pro-
gram zawarty w sentencji: „sa-
pere auso”, co oznacza : „temu, 
który odważył się być mądrym”. 
Uroczysta Gala Laureatów od-
była się  28 listopada br. w 
Krakowie w Państwowej Ogól-
nokształcącej Szkole Muzycz-
nej II stopnia im. F. Chopina. 
Z naszego regionu honorową 
Statuetkę odebrały panie Sa-
bina Kurzawa i Renata Dulęba 
ze Stowarzyszenia Kulturalno-
-Oświatowego Wsi Dominikowi-
ce oraz Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, który nominował 
Stowarzyszenie do nagrody. 
Małopolska Fundacja „Sapere 
Auso” przyznaje nagrody - sta-
tuetki, już od ośmiu lat. Mogą 

je otrzymać placówki oświa-
towe, kluby i stowarzyszenia 
sportowe oraz instytucje kultu-
ry i uczelnie wyższe. O tym, kto 
zostanie wyróżniony decyduje 
kapituła, w skład której wcho-
dzą przedstawiciele Polskiej 
Akademii Umiejętności - PAU, 
uczelni krakowskich, Małopol-
skiego Centrum Przedsiębior-
czości oraz Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego.  
W tym roku jedną z wyróż-
nionych placówek – i jedynym 
Stowarzyszeniem - było Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
Wsi Dominikowice, działające w 
powiecie gorlickim, głównie na 
terenie Gminy Gorlice. Stowa-
rzyszenie w partnerstwie z Mia-
stem Gorlice od roku 2017 reali-
zuje dwa projekty „Małopolskie 
Talenty” skierowane do uczniów 
I oraz II etapu edukacyjnego, 
których celem jest wsparcie 
blisko 384 zdolnych i utalen-

  Rozdano nagrody Sapere Auso

towanych uczniów z powiatu 
gorlickiego, w tym również z 
miasta Gorlice. Stowarzyszenie 
prowadzi także wiele projektów 
kulturalnych. Jest również or-

ganizatorem licznych wyjazdów 
do ważnych miejsc położonych 
na kulturalnej mapie naszego 
kraju, z czego bardzo chętnie 
korzystają mieszkańcy Gminy 
Gorlice.

Świąteczna atmosfera wypeł-
niła 12 grudnia gorlicki Klub 
Jubilat, w którym odbyło się 
coroczne spotkanie opłatkowe 
słuchaczy Uniwersytetu Złote-
go Wieku.
Przy wigilijnym stole, w at-
mosferze spokoju i radości, 
przy akompaniamencie trady-
cyjnych, polskich kolęd, wraz z 
rektorem Romanem Dziubiną 
zasiedli słuchacze Uniwersy-
tetu Złotego Wieku. Spotkanie 
rozpoczęło się modlitwą, któ-
rą poprowadził ks. Stanisław 
Ruszel - Proboszcz Parafii pw. 

Narodzenia NMP w Gorlicach.
Przy tradycyjnym przełamywa-
niu się opłatkiem, nie zabrakło 
ciepłych słów i życzeń, do któ-
rych dołączył się Burmistrz Ra-
fał Kukla, obecny na spotkaniu 
na zaproszenie inicjatorów 
spotkania oraz Starosta Maria 
Gubała i Wicestarosta Stani-
sław Kaszyk.
Oprawę muzyczną spotkania 
przygotował zespół „Młodzi 
duchem” z Parafii św. Jadwigi 
Królowej w Gorlicach.

ZŁOTA WIGILIA UZW
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W sobotni wieczór 15 grudnia 
2018 roku w restauracji Hote-
lu „Margot” mieszkańcy trzech 
osiedli, Krasińskiego, Korczaka 
oraz Zawodzie uczestniczyli na 
wspólnym spotkaniu  opłatko-
wym.Spotkanie zorganizowane 
przez Zarząd Osiedla „Krasiń-
skiego” z Radną RM Bogumiłą 
Burkot na czele, Zarząd Osiedla 
„Korczak” z Przewodniczącą Ur-
szulą Szymala, Zarząd Osiedla 
„Zawodzie” z Przewodniczącą 
Beatą Kalisz.
W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież przedstawiciele Urzędu 
Miasta, Zastępca Burmistrza 
Łukasz Bałajewicz, Przewodni-
czący Rady Miasta Robert Ryn-
dak oraz Radni Alicja Nowak, 
Tomasz Szczepanik, Adam Pie-
chowicz. Po krótkim przywitaniu 
i życzeniach wszyscy uczestnicy 
spotkania składali sobie życze-

nia łamiąc się opłatkiem.
Podczas przywitania Bogumiła 
Burkot przypomniała ubiegło-
roczne spotkanie, w którym 
uczestniczyła śp.Grażyna Mo-
carska Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla „Zawodzie”. Jej pamięć 
uczczono chwilą ciszy.
Miła atmosfera, życzliwość, roz-
mowy towarzyszyły podczas ko-
lacji, na której serwowane były 
potrawy wigilijne przygotowa-
ne przez szefową kuchni Anię  
Brudzisz oraz profesjonalną or-
ganizację i obsługę całego spo-
tkania przez managera restau-
racji Zdzisława Bąk.Spotkaniu 
akompaniował pan Marian Krok 
i grupa „Młodzi Duchem” , a  gó-
ralską nutę wprowadził „Zwario-
wany Baca” ze swoją gaździną, 
który zachęcał do wspólnego 
kolędowania i biesiadowania 
przedświątecznego.

Spotkanie opłatkowe mieszkańców trzech gorlickich osiedli

Przedświąteczny czas obfitu-
je w spotkania opłatkowe. W 
sobotę 15 grudnia br. w sali 
GCK filii Sokół spotkały się 
członkinie i przyjaciele Miej-
skiego Koła Gospodyń w Gor-
licach oraz Zarządu Osiedla 
Sokół.
W bożonarodzeniowym wy-
darzeniu wzięli udział także 
Burmistrz Miasta Gorlice Ra-
fał Kukla, jego Zastępca Łu-

kasz Bałajewicz, Radni Rady 
Miasta Jan Wojnarski i Adam 
Piechowicz, Proboszcz Parafii 
św. Jadwigi ks. Jerzy Gondek 
oraz Sekretarz Miasta Daniel 
Janeczek.
Świąteczna atmosfera zapa-
nowała w sali, a życzeniom 
i miłym rozmowom nie było 
końca.

Spotkanie opłatkowe Osiedla Sokół i Miejskiego Koła Gospodyń

12 grudnia br. na zaproszenie 
Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Gorlickiej, burmistrz 
Rafał Kukla gościł na spotka-
niu opłatkowym w sali ban-
kietowej „Stary Dworzec”.
Licznie zgromadzonych gości 
przywitał Roman Trojanowicz 
- Prezes Stowarzyszenia Mi-

łośników Ziemi Gorlickiej. W 
trakcie spotkania nie zabra-
kło tradycyjnego łamania się 
opłatkiem, szczerych uśmie-
chów i serdecznych życzeń 
świąteczno-noworocznych, 
po których wszyscy zasiedli 
do uroczystej kolacji.

Wigilia Miłośników Ziemi Gorlickiej
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To wspaniałe, że Polsko-Sło-
wacki Konkurs Fotograficzny 
„Mój Beskid Niski” wpisał się 
na stałe do kalendarza mło-
dych ludzi. Uczniowie czekają 
okrągły rok, żeby w listopa-
dzie stanąć w szranki z innymi 
pasjonatami fotografii. Orga-
nizatorów cieszy również wie-
loletnia współpraca z nauczy-
cielami, którzy od pierwszej 
edycji zachęcają swoich pod-
opiecznych do udziału w kon-

kursie. W tym roku młodzież 
także spisała się doskonale! 
4 grudnia br. zwycięzcy kon-
kursu odebrali w Domu Pol-
sko-Słowackim nagrody i 
pamiątkowe dyplomy. Na 
uroczystości oprócz jurorów 
konkursu obecny był kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych UM w 
Gorlicach Aleksander Augu-
styn oraz dyrektor Gorlickie-
go Centrum Kultury Janusz 

Zięba. Na zakończenie już 
tradycyjnie wszyscy zostali 
obdarowani mikołajkowymi 
upominkami prosto ze Słowacji. 
Gorąco dziękujemy wspa-
niałym młodym fotografom 
za wysiłek, jaki włożyli w 
przygotowanie tylu wyjąt-
kowych prac. Kochani, cze-

kamy na Was podczas 
przyszłorocznej edycji! 
 
Wystawa pokonkurso-
wa czynna będzie do 10 
stycznia 2019 roku. Za-
praszamy do zwiedzania! 
 
Źródło: Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach

Tradycja gorlickich „Maryjek” 
sięga przeszło 300 lat.  Zwy-
czaj przetrwał do dziś. W so-
botę, 8 grudnia br., w Bazylice 
Mniejszej świętowano uroczy-
sty odpust ku Niepokalanemu 
Poczęciu NMP. Podczas na-
bożeństwa młode dziewczęta 
zostały włączone w poczet 
gorlickich „Maryjek”. Po wie-

czornej Mszy św. został od-
śpiewany Akatyst. Historia 
„Maryjek” sięga XVIII wieku, 
kiedy na okolicznych ziemiach 
panowała epidemia dżumy. 
Według podań Gorlice zosta-
ły cudownie ocalone przed 
plagą - właścicielka gorlickie-
go dworu podczas snu do-
stała pouczenie, że choroba 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
i koncert Pieśni Maryjnych

ustąpi jeśli dziewczęta, które 
na chrzcie św. otrzymały imię 
Maria - na cześć Matki Bożej, 
obejdą granice grodu, błaga-
jąc Boga o uratowanie miasta i 
śpiewając pieśni na cześć Mat-
ki Bożej. Suma odpustowa roz-
poczęła się o godz. 11.30 pod 
przewodnictwem ks. biskupa 
Stanisława Jamrozka – bisku-

pa pomocniczego archidiecezji 
przemyskiej oraz księży pro-
boszczów z gorlickich parafii. 
Po wieczornej Mszy św., o go-
dzinie 18:30 został odśpiewa-
ny Akatyst ku czci Bogurodzicy 
przez chór „Ku Niebu” pod dy-
rekcją Marcina Fejklowicza. 
Fot. www.bazylikagorlice.pl/ UM Gorlice

VIII edycja konkursu „Mój Beskid Niski” 
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gółowe dyscypliny oraz wyniki 
z ostatniej edycji Wieloboju 
dostępne są na stronie www.
umgorlice.iaw.pl/gws. Na po-
wyższej stronie dostępny jest 
już kalendarz na kolejną edycję 
Gorlickiego Wieloboju Sporto-
wego, na którą już teraz ser-
decznie zapraszamy. Organiza-
torem Wieloboju jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach. 
 
Za miejsca 1-3 w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych 
uczestnicy otrzymali nagrody 
pieniężne, dyplomy oraz pu-
chary. Dla pozostałych uczest-
ników, którzy byli obecni na  
podsumowaniu wieloboju, 
zostały rozlosowane nagrody 
rzeczowe. Wśród wszystkich 
zawodników tej edycji GWS 
wyróżnił się Pan Stanisław 
Honkowicz, który wziął udział 
we wszystkich dwudziestu 
rozegranych konkurencjach. 
Jedną konkurencję opuścił Bo-
gusław Oleszkowicz, po dwie 
Agnieszka Szura-Krawczyk 
oraz Krzysztof Szadkowski. 
 

29 listopada br. w Hali Spor-
towej OSiR w Gorlicach odby-
ło się uroczyste zakończenie 
VII edycji Gorlickiego Wie-
loboju Sportowego, podczas 
którego wręczone zosta-
ły nagrody dla zwycięzców. 
 
W wydarzeniu udział wzięli 
Łukasz Bałajewicz - Zastępca 
Burmistrza Miasta Gorlice, Je-
rzy Knot - Zastępca Kierowni-
ka Wydziału Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych, Mariusz 
Duszowicz - Dyrektor Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Gor-
licach oraz uczestnicy Gorlic-
kiego Wieloboju Sportowego. 
 
W VII edycji GWS udział wzięło 
58 uczestników podzielonych 
na 4 kategorie, jedną kobiecą 
i 3 męskie. Uczestnicy rywali-
zowali w aż 20 konkurencjach 
przez cały rok. Były to dyscy-
pliny zimowe takie jak biegi 
narciarskie, slalom gigant, 
jazda szybka na lodzie oraz 
konkurencje letnie tj. biega-
nie, jazda na rolkach, jazda na 
rowerze i wiele innych. Szcze-

Zwycięzcy Gorlickiego Wieloboju Sportowego 

Zwycięzcy VII edycji Gorlic-
kiego Wieloboju Sportowego 
Kobiety:  
1. Honkowicz Monika  
2 . S z u r a - K r a w c z y k 
Agnieszka  
3. Gruca Katarzyna  
Mężczyźni:  
Grupa I – 18-35 lat: 
1. Łażeński Rafał  
2. Machowski Marcin  

3. Kuś Przemysław                  
Grupa II – 36-50 lat: 
1. Szadkowski Krzysztof  
2. Buliński Bernard  
3. Rabiński Marcin  
4. Patrzyk Łukasz  
Grupa III – powyżej 50 lat: 
1. Honkowicz Stanisław  
2. Knot Jerzy  
3. Oleszkowicz Bogusław


