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27 stycznia 2021 r. przypadała 
65. rocznica śmierci ks. Bro-
nisława Świeykowskiego – bo-
haterskiego burmistrza Gorlic z 
czasów I wojny światowej.
Z tej okazji o godz. 8.00 w Ba-
zylice Mniejszej pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny w 
Gorlicach, odprawiona została 
Msza Święta w jego intenc-
ji, zamówiona przez Starostę 
Gorlickiego oraz Burmistrza 
Gorlic.
Tuż po nabożeństwie, w imie-
niu mieszkańców Miasta oraz 
Powiatu, delegacja samorzą-
dowców Ziemi Gorlickiej złożyła 

76. rocznica wyzwolenia Gorlic

65. rocznica śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego

znicze oraz kwiaty przy grobie 
ks. Bronisława Świeykowskie-
go, który pochowany został w 
krypcie kaplicy Miłkowskich na 
Cmentarzu Parafialnym.
W kameralnej uroczystości 
uczestniczyli: ks. proboszcz 
Stanisław Ruszel, Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, Wi-
cestarosta Stanisław Kaszyk, 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz, 
Sekretarz Miasta Gorlice Daniel 
Janeczek, a także przedstawi-
ciele Grupy Rekonstrukcji His-
torycznej „Gorlice 1915”.

Z głębokim żalem informuje-
my, że w wieku 91 lat zmarł 
prof. Franciszek Kokot – wy-
bitny lekarz, nefrolog i en-
dokrynolog, profesor nauk 
medycznych, rektor Śląskiej 
Akademii Medycznej, członek 
Polskiej Akademii Nauk i Pol-
skiej Akademii Umiejętności.
Propagator walorów lecznic-
zych Wysowej-Zdroju, na 
jego cześć nazwano jedno 
ze źródeł wód mineralnych. 
Dzięki niemu w 1972 roku 
w Szpitalu Uzdrowiskowym 
„Beskid” utworzono  Ośrodek 

Badawczy Kliniki Nefrologii 
Śląskiej Akademii Medycznej, 
a w 1993 roku uruchomiono 
pierwszą w Polsce sanatoryj-
ną stację dializ.
Pogrążonej w smutku rodzi-
nie i bliskim szczere kondo-
lencje składają: Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta 
Robert Ryndak, Radni Rady 
Miasta Gorlice oraz pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Gor-
licach.
Foto. Uzdrowisko Wysowa S.A.

Zmarł prof. Franciszek Kokot

ks. Bronisław ŚWIEYKOWSKI

(ur. 1865 r., zm. 1956 r.) – święce-
nia kapłańskie otrzymał w Semi-
narium Duchownym w Przemyślu, 
studiował w Innsbrucku i Rzymie. Od 
1896 r. przebywał w Gorlicach jako ka-
pelan szpitala i katecheta w Ludowej Szkole 
Żeńskiej oraz na kursach w Seminarium Nauczycielskim. 
Był komisarycznym burmistrzem Gorlic w czasie trwania I 
wojny światowej. Kierował pracą zarządu miasta, ratując 
mieszkańców od głodu i nieszczęść. Po wojnie zajmował 
się działalnością polityczną pisując do „Głosu Narodu” i 
innych czasopism artykuły krytykujące niegospodarność 
władz, brak troski o odbudowę kraju. Jest autorem pa-
miętnika „Z dni grozy w Gorlicach”. Założył wiele instytuc-
ji publicznych. Fundator stypendiów dla najbiedniejszych 
uczniów. Wybitny etymolog o sławie europejskiej. Od-
znaczony godnością szambelana papieskiego, Honorowy 
Obywatel Miasta Gorlice – od 4 lipca 1921 r. Pozostawił po 
sobie wspaniałą pamięć duszpasterza i społecznika. Jego 
imię nosi główna sala wystawowa Galerii Sztuki „Dwór 
Karwacjanów” oraz jedna z gorlickich ulic, a jego pomnik 
zdobi hol miejskiego Ratusza.
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URZĄD MIEJSKI 
W GORLICACH

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

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz

SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek – Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO – PODATKOWEJ

Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I PROMOCJI
Wojciech Zapłata – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Krzysztof Tybor – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków  
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach po 
wcześniejszym ustaleniu terminu 

z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.
Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  

w zakładce Wydziały.
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Dokładnie 76 lat temu Gorlice 
wyzwolone zostały spod nie-
mieckiej okupacji. 17 stycznia 
br., pod Domem Pamięci im. 
Wilhelma Macha, odbyły się 
uroczystości upamiętniające 
to wydarzenie.
Ze względu na epidemię, 
miały one wymiar symbolicz-

ny – pod tablicą pamiątkową 
Starosta Powiatu Gorlickiego 
Maria Gubała oraz  Burmis-
trz Rafał Kukla, złożyli oko-
licznościowy wieniec oraz 
znicze.
15 stycznia 1945 roku 38. 
Armia gen. płk Kiryłła Mos-
kalenki, wchodząca w skład 

4. Frontu Ukraińskiego, skie-
rowała się na Jasło, Gorlice i 
Nowy Sącz. Ta operacja, na-
zwana wiślańsko-odrzańską 
poskutkowała wycofaniem się 
wojsk i wkroczeniem armii ra-
dzieckiej do Gorlic 17 stycznia 
1945 roku.

76. rocznica wyzwolenia Gorlic

Jakub, Zuzanna i Emilia to 
najchętniej wybierane imiona 
dla dzieci w Gorlicach w 2020 
roku. W ubiegłym roku Urząd 
Stanu Cywilnego odnotował 
709 urodzeń i 170 małżeństw.

Jak wyglądał rok 2020 w 
liczbach?

Urodzenia i zgony

W 2020 roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego i Spraw Obywatel-
skich w Gorlicach zanotowano 
709 urodzeń (836 urodzeń w 
2019 r.) i 981 zgonów (908 
zgonów w 2019 r.). Najwięcej 

dzieci urodziło się we wrześ-
niu – 83 i w styczniu – 73.

Małżeństwa

W ubiegłym roku zawarto 170 
związków małżeńskich (dla 
porównania w 2019 r. – 246 
małżeństw), z czego najwię-
cej w sierpniu – 44, paździer-
niku – 27 i wrześniu – 26.

Najpopularniejsze imiona 
w 2020 roku
 Jakub (19), Zuzanna i Emilia 
(po 16) to najpopularniejsze 
imiona nadawane dzieciom 
urodzonym w minionym roku 

w Gorlicach (w 2019 r. były to 
Julia i Jakub). Wśród najczęś-
ciej wybieranych imion dla 
dziewczynek były także: Julia 
(15), Milena (13) i Zofia (12).

Jeśli chodzi o imiona dla 
chłopców, popularnością cies-
zyły się także takie imiona 
jak: Jan (15), Antoni (14) i 
Szymon (13).

Działalność gospodarcza

W 2020 roku zarejestrowano 
po raz pierwszy łącznie 108 
działalności gospodarczych, a 
zakończono 76.
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Grudzień w Placówce Wsparcia 
Dziennego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci w Gorlicach minął 
aktywnie i ciekawie. Pomimo 
wielu obostrzeń, związanych z 
pandemią, placówka przez cały 
okres działa prężnie i wspiera w 
wielu aspektach wychowanków 
i ich rodziny z Osiedla Młodych.
W tym miesiącu, oprócz cy-
klicznych zajęć plastyczno-arty-
stycznych współfinansowanych 
w ramach współpracy TDP oraz 
Pepco, w placówce odbywa-
ły się różnorakie świetlicowe 
atrakcje.
Mikołaj Czyścioszek
Wychowawcy wraz z Centrum 

Rozwoju i Edukacji w Krakowie 
Creo zorganizowali akcję miko-
łajkową „Mikołaj Czyścioszek” 
dla dzieci. Dzięki wspaniałym 
darczyńcom - ludziom dobrego 
serca - 30 dzieci uczęszcza-
jących do Placówki Wsparcia 
Dziennego TPD w Gorlicach 
oraz 32 dzieci z Centrum Opie-
ki nad Dzieckiem „Razem” zo-
stały obdarowane paczkami z 
artykułami higienicznymi i ko-
smetykami.
Żółty Talerz
Dzięki Programowi „Żółty Ta-
lerz” w placówce również od-
było się wydawanie świątecz-
nych paczek żywnościowych 

Z ŻAŁOBNEJ KARTYAktywny grudzień w placówce TPD
z produktami potrzebnymi do 
przygotowania pełnowarto-
ściowych, zdrowych posiłków 
dla wszystkich rodzin dzieci 
uczęszczających na świetlicę.
Inne akcje
Dzieci wzięły też udział w in-
nych atrakcjach przygotowa-
nych przez TPD - m.in. wyzwa-
niu, które polegało na czytaniu 
książek młodszemu rodzeń-
stwu, stworzyły też bombki dla 
ptaka oraz zostały pomocni-
kiem św. Mikołaja.
Ogromną radość najmłodszym 
sprawiły otrzymane podarun-
ki w ramach akcji „Gwiazdor 
2020” - były to prezenty wy-

marzone przez dzieci, o któ-
rych pisały w swoich listach 
adresowanych do św. Mikoła-
ja. Darczyńcami byli mieszkań-
cy Krakowa.

Tekst i zdjęcia: Placówka Wsparcia Dziennego To-

warzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach

23 stycznia obchodzimy 
Dzień Bez Opakowań Fo-
liowych – to doskonała 
okazja do zmiany swoich 
przyzwyczajeń, wybierając 
tym razem torbę baweł-
nianą, wielokrotnego użytku! 
Stąd, w tym właśnie dniu 23 
stycznia br., w Pawilonie His-
torii Miasta, gorliczanie mogli 
odbierać swoją Eko Torbę w 
godz. 9:00 – 15:00. Orga-
nizatorem tej zaszczytnej 
akcji promowania Eko Torby 
zamiast opakowań foliowych 
było Miasto Gorlice i firma 
Empol.
Dzień bez opakowań fo-

Bądź Eko - zamień plastik na bawełnę!
liowych  to reakcja na wciąż 
zwiększającą się ilość opa-
kowań z tworzyw sztucz-
nych w skutek ogólnoświa-
towego konsumpcjonizmu. 
Zużywana na ich produkcję 
ropa naftowa, długotrwały 
rozkład (od kilkudziesięciu 
do kilkuset lat) i mały pro-
cent podlegający przetwor-
zenia to główne przesłanki 
wskazujące na konieczność 
alternatywnego wyboru.

Nieodpłatna pomoc prawna 
i poradnictwo obywatelskie
Stowarzyszenie Sursum 
Corda realizuje projekt w 
ramach którego prowadzi 
nieodpłatną pomoc prawną 
i nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie, w tym nieod-
płatne mediacje.
Celem jest zapewnienie 
równego dostępu do nieod-
płatnej pomocy prawnej na 
etapie przedsądowym oraz 
wsparcie mieszkańców w 

poradzeniu sobie z różny-
mi trudnymi sytuacjami ży-
ciowymi i formalnymi, przy 
wsparciu prawników i dorad-
ców obywatelskich.
Oprócz świadczenia indywi-
dualnej, darmowej pomocy 
- prowadzi również edukację 
prawną.
Realizacja projektu została 
powierzona przez Powiat 
Gorlicki. 
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Zakończył się długo wyczekiwa-
ny remont kapliczki na Zawodziu 
– to tu, w 1854 roku, po raz 
pierwszy na świecie zapłonęła 
skonstruowana przez Ignacego 
Łukasiewicza, a zapalona przez 
rajców miejskich, uliczna lampa 
naftowa. To ważne dla naszego 

miasta i świata miejsce ponow-
nie świeci należytym blaskiem!
Prace renowacyjne objęły m.in. 
fundamenty, betonowy cokół, 
korpus kapliczki, figurę Chrystu-
sa Frasobliwego oraz metalowe 
zadaszenie, lampion i ozdobne 
ogrodzenie. W kapliczce wmuro-

wano kapsułę czasu – pojemnik, 
w którym znalazły się przedmio-
ty i informacje, przeznaczone dla 
przyszłych pokoleń.

Historia miejsca
Dla upamiętnienia zapalenia 
pierwszej ulicznej lampy naf-
towej w historycznym punkcie 
miasta postawiono kapliczkę 
z repliką XVI - wiecznej rzeź-
by Chrystusa Frasobliwego. Jej 
oryginał znajduje się w zbiorach 
Muzeum Regionalnego PTTK w 
Gorlicach przy ul. Wąskiej. Lo-

kalna legenda mówi, że rzeźba 
ta została przyniesiona na Za-
wodzie wraz ze wzburzonymi 
wodami szeroko rozlanej w 
czasie powodzi rzeki Ropy. Pa-
miątki związane z przemysłem 
naftowym w dzielnicy Zawodzie 
doskonale uzupełnia wykona-
ny w roku 2016 mural na ścia-
nie budynku położonego przy 
skrzyżowaniu ulic Węgierskiej 
i Kościuszki, bezpośrednio za 
Kapliczką z Chrystusem Fraso-
bliwym.

Ksiądz mitrat dr Roman Dubec 
otrzymał wyróżnienie w ramach 
Nagrody Województwa Małopol-
skiego im. Mariana Korneckiego za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony i opieki nad zabytkami ar-
chitektury drewnianej Małopolski 
w 2020 roku. Serdecznie gratulu-
jemy!
Inicjatorem i organizatorem Nag-
rody im. Mariana Korneckiego za 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony i opieki nad zabytkami 
architektury drewnianej Małopol-
ski jest Województwo Małopol-

skie. Nagroda przyznawana jest za 
całokształt działalności oraz za re-
alizację wartościowych projektów 
na obszarze Małopolski.
Ksiądz mitrat dr Roman Dubec – 
Diecezjalny Konserwator Zabyt-
ków Diecezji Przemysko-Gorlic-
kiej, prowadzi szeroką działalność 
związaną z opieką konserwatorską 
nad zabytkami architektury drew-
nianej. Jest również aktywnym 
animatorem kultury popularyzują-
cym ideę ożywiania drewnianych 
świątyń poprzez organizację w ich 
wnętrzach wydarzeń artystycz-

Ks. Roman Dubec wyróżniony

Ta kapliczka jest perełką naszego miasta!
Starania o remont kapliczki 
czyniłem od początku mojej 
kadencji. Dopięliśmy swego 
i grunt pod zabytkiem stał się 
nareszcie własnością Miasta. Ka-
pliczka wpisana jest do rejestru za-
bytków, dlatego niezbędne były m.in. 
prace związane z opracowaniem programu kon-
serwatorskiego. Do remontu podeszliśmy kom-
pleksowo. Podczas prac remontowych zamknę-
liśmy też w kapliczce kapsułę czasu.

Burmistrz Rafał Kukla

nych.
Zgłaszającym kandydaturę księ-
dza był Powiat Gorlicki.

Informacja za www.powiatgorlicki.pl/ Źródło lem.
fm
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Na ulicy Hallera wymieniono 
starą, zniszczoną nawierzch-
nię na 115-metrowym odcinku 
drogi.
Prace objęły m.in. frezowanie 
istniejącej nawierzchni, roze-
branie krawężników, wykonanie 
warstwy wyrównawczej z masy 
mineralno-asfaltowej, wymia-
nę i regulację wysokościową 
istniejących włazów kanaliza-
cyjnych i żeliwnych krat ścieko-
wych, ułożenie nowych krawęż-

ników (na długości 75 m) oraz 
wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego.
Była to kolejna w ostatnich 
latach inwestycja na tym osie-
dlu, wcześniej wyremontowano 
m.in. zniszczone schody pro-
wadzące na osiedle, chodniki 
przed blokami przy ul. Hallera 6 
i 20, przebudowano też ulicę na 
wysokości MZS nr 6 oraz wybu-
dowano parking przy szkole.

Remont ostatniego, 440-me-
trowego odcinka ul. Komba-
tantów, zakończył wymianę 
nawierzchni na tej ulicy. Miasto 
sukcesywnie prowadziło prace 
w tym rejonie.
W 2018 roku wyremontowany 
został fragment ulicy Komba-
tantów od skrzyżowania z ul. 
Chopina do skrzyżowania z ul. 
Graniczną, a w 2019 r. odci-
nek drogi od skrzyżowania z 

ul. Graniczną w kierunku ul. 
Skrzyńskich.
Roboty objęły m.in. wykona-
nie nowej nawierzchni, ułoże-
nie krawężników betonowych, 
oczyszczenie rowów przydroż-
nych i wykonanie obustronnych 
poboczy na całej długości.
Równolegle podczas prac zwią-
zanych z wymianą nawierzchni, 
wyremontowany został także 
przejazd kolejowy.

Zakończył się remont 130-me-
trowego odcinka ulicy Kra-
kowskiej bocznej – to kolejna 
niewielka ulica, która została 
wyremontowana w ostatnich 
latach. Zrealizowane zadanie 
z pewnością poprawi komfort 
wszystkich użytkowników tej 

drogi.
Prace objęły m.in. profilowanie 
istniejącej nawierzchni, wyko-
nanie poboczy z kruszywa ła-
manego i nowej nawierzchni z 
betonu asfaltowego.

Z końcem roku zakończyły się miejskie inwestycje drogowe

Zakończyła się także wy-
miana nawierzchni w rejonie 
ulic Paderewskiego i Dębowej 
bocznej.
Nowy asfalt położono na 
65-metrowym odcinku uli-
cy Paderewskiego i 95-met-
rowym fragmencie ulicy 
Dębowej bocznej. Ponadto ul. 
Dębową oświetliły dwa nowe 

słupy z oprawami LED.
Prace na obu ulicach polegały 
na profilowaniu istniejącej 
nawierzchni, regulacji wyso-
kościowej włazów kanalizacyj-
nych, wykonaniu nawierzchni 
ścieralnej z asfaltobetonu oraz 
obustronnych poboczy z krus-
zywa łamanego.

Na ulicy Batorego i Kocha-
nowskiego zmodernizowano 
łącznie 850 metrów drogi. 
Dzięki temu mieszkańcy Osied-
la Królów mogą poruszać się 
już po nowej, wygodnej i bez-
piecznej nawierzchni.
Roboty objęły m.in. frezowa-
nie, ułożenie nowych krawęż-
ników po jednej stronie jezdni 
na ul. Batorego, wykonanie 
obustronnego pobocza z krus-
zywa łamanego na ul. Kocha-
nowskiego, oraz warstwy ście-
ralnej z betonu asfaltowego.

W przyszłym roku, powsta-
nie łącznik obu ulic. Na jego 
realizację Miasto pozyskało 
dofinansowanie ze środków 
Marszałka Województwa 
Małopolskiego.

Ulica Hallera

Ulica Kombatantów 

Ulica Krakowska boczna

Ulica Dębowa

Ulica Batorego i Kochanowskiego
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Zakończyła się budowa nowe-
go łącznika ulicy Stróżowskiej 
z ulicą Korczaka. Na tę inwe-
stycję Miasto Gorlice pozyska-
ło dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych w wyso-
kości 50% kosztów kwalifiko-
wanych, tj. kwotę 843 200 zł.
Pierwszy etap prac w tym rejo-
nie miał miejsce w 2018 roku 
i obejmował rozbiórkę istnie-
jącego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz przygo-

towanie placu budowy do dal-
szych robót.
W ramach ostatniego etapu 
wykonane zostały roboty ziem-
ne, roboty wykończeniowe, 
drogowe, kanalizacja desz-
czowa, wodociąg, gazociąg, 
sieć energetyczna, oświetlenie 
uliczne oraz sieć teletechnicz-
na.
Wykonawcą prac była firma 
Hażbud.

Nowa droga połączyła ul. Stróżowską z ul. Korczaka

Zakończyły się prace w Miejskim 
Zespole Szkół nr 5. Budynek został 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – zamontowano 
specjalną rampę oraz dostosowano 
łazienkę na parterze. Ponadto w 
mieszkaniu chronionym przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Gorlicach po-
wstał drugi oddział placówki wspar-
cia dziennego dla dzieci i młodzieży 
„Poza Horyzont.”
W ramach remontu łazienki wymie-
niono płytki ścienne i podłogowe, 
poszerzono drzwi oraz zamontowa-
no kompletny zestaw dla osób nie-
pełnosprawnych (miska ustępowa, 
uchwyty ułatwiające korzystanie, 
umywalka z lustrem uchylnym, su-
szarka do rąk, dozownik do mydła).
Nowa pochylnia to obiekt o kon-
strukcji stalowej, który umożliwia 
szybki i samodzielny wjazd do bu-
dynku dla osób na wózkach bez 
nadmiernego wysiłku.
Wartość całego zrealizowanego 
zadania to 90 890,75 zł. Było ono 
współfinansowane z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w kwocie 28 847,45 zł 
- 35% kosztów kwalifikowanych.

W ramach likwidacji barier obni-
żono też wysoki krawężnik przed 
budynkiem, tak aby nie stanowił 
już problemu dla osób niepełno-
sprawnych.
W ramach prac związanych z utwo-
rzeniem drugiej placówki „Poza 
Horyzont” zrealizowano szereg 
prac adaptacyjnych - w pomiesz-
czeniach wyburzono dotychczaso-
we ścianki działowe i postawiono 
nowe,  wykonano nową klatkę 
schodową od strony boiska szkol-
nego, w której zamontowano plat-
formę przychodową ułatwiającą 
poruszanie się osobom na wózku 
inwalidzkim. Wstawiono też nową 
stolarkę okienną i drzwiową, wyko-
nano nowe instalacje: wod - kan, 
CO, elektryczną i  klimatyzację, 
ułożono nowe posadzki oraz wy-
malowano ściany.
W wyniku przeprowadzonych prac 
powstała nowa, funkcjonalna klat-
ka schodowa, dwie sale do zajęć, 
sanitariat oraz kącik socjalny. 
Łączna powierzchnia pomieszczeń 
po adaptacji wynosi ok. 70 m2. 
Koszt całości przeprowadzonych 
prac adaptacyjnych wyniósł 199. 

Nowy oddział placówki wsparcia dziennego „Poza Horyzont” w MZS Nr 5

Ulice Batorego i Kochanowskie-
go cały czas w remoncie. W 
tym czasie nowe oświetlenie 
zyskała ulica boczna od Bato-
rego – będzie bezpieczniej.
 

Drogę oświetliły 4 nowe słupy 
z oprawami LED.
Nowe lampy z pewnością 
wpłyną na komfort dojazdów 
do posesji.

Nowe oświetlenie ulicy bocznej od Batorego

461,35 zł. Prace prowadzone były 
w ramach projektu pn. „Poza Hory-
zont” Placówka wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży w Gorlicach, 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego 2014 – 2020, Poddziała-
nie 9.2.1 typ C Wsparcie dla two-
rzenia i / lub działalności placówek 
wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży.
Obecnie trwa wyposażanie pla-
cówki w niezbędny sprzęt i meble, 
materiały do zajęć, gry i zabawki 
dla dzieci. W zależności od  roz-
woju sytuacji epidemicznej w 
kraju, przewiduje się uruchomie-

nie oddziału na ul. Krakowskiej na 
przełomie stycznia i lutego br. W 
ramach placówki prowadzone będą 
działania opiekuńczo – wychowaw-
cze, terapeutyczne oraz rozwijające 
zainteresowania i umiejętności klu-
czowe dla dzieci w wieku szkolnym 
mieszkających lub uczących się na 
terenie Miasta Gorlice. Osoby zain-
teresowane udziałem w działaniach 
oferowanych przez placówkę, mogą 
uzyskać szczegółowe informacje w 
siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Gorlicach, ul. Rey-
monta 1, lub telefonicznie pod nr: 
18 35 20 510 lub 534 756 969.
 www.pozahoryzont.mops.gorlice.pl



Szkoła w Bystrej społecznym opiekunem cmentarza nr 88
Cmentarz z I wojny światowej 
nr 88 w Sokole ma swojego 
oficjalnego patrona! 28.01 br. 
w Urzędzie Miejskim w Gorli-
cach, Burmistrz Rafał Kukla i 
Dyrektor Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego 
w Bystrej Józef Warchoł, pod-
pisali porozumienie w zakresie 
opieki nad nekropolią nr 88.
Inicjatorem współpracy jest 
Jacek Witas, Prezes Koła nr 8 
Klub Górski „Orły” przy Komen-
dzie Stołecznej Policji PTTK 
Oddział Mazowsze – wielolet-
ni organizator akcji sprzątania 
cmentarzy na terenie Beskidu 
Niskiego, społeczny koordy-
nator opieki nad cmentarzami 

na terenie gmin Sękowa, Uście 
Gorlickie, Krempna w zakresie 
objęcia przez instytucje i orga-
nizacje społeczne patronatów 
nad ich opieką.
ZSCKR w Bystrej, realizując 
swoje zadania pedagogiczne, 
od wielu lat anga żuje się 
społecznie w działania mające 
na celu sprzątanie cmentar-
za wojennego nr 88. W ra-
mach opieki nad nekropolią, 
uczniowie wraz z opiekunami 
będą dbać o bieżące prace 
porządkowe na cmentarzu, z 
wyłączeniem prac wymagają-
cych decyzji  konserwatora 
zabytków oraz koszenie trawy.

28.01 br. w Pawilonie Histo-
rii Miasta Gorlice odbyło się 
wręczenie nagród laureatom 
konkursu „List do Sąsiada”.
Konkurs polegał na napisaniu 
listu skierowanego do sąsiada, 
który zanieczyszcza powietrze 
oraz zachęceniu go do bardziej 
ekologicznej postawy wzglę-
dem segregacji odpadów. Do 
konkursu zostało zgłoszonych 
16 prac. Każda z nich wyróż-
niała się osobistym podejściem 
do tematyki konkursu.
Laureaci:
- w kategorii I – klasy 1-3: 
Blanka Budzioch, lat 7
- w kategorii II – klasy 4-6: 
Małgorzata Dudek, lat 12
- w kategorii III – klasy 7-8: 
Dawid Czyżyk, lat 13
- w kategorii IV – szkoły po-
nadpodstawowe: Katarzyna 

Jamro, lat 17
Wszystkim zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy!

Celem konkursu było 
upowszechnianie wiedzy na 
temat ochrony środowiska 
naturalnego, a w szczegól-
ności przeciwdziałania zaniec-
zyszczeniu powietrza poprzez 
ograniczenie spalania śmieci 
oraz paliw złej jakości w in-
dywidualnych gospodarstwach 
domowych. Zachęcanie miesz-
kańców i dzieci do postaw pro-
ekologicznych.

Nagrody w ramach konkursu 
zostały sfinansowane w ra-
mach Projektu Małopolska w 
zdrowej atmosferze oraz przez 
Miasto Gorlice.

Konkurs na List do Sąsiada rozstrzygnięty

21 stycznia, pierwszoklasiści 
z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 
4 w Gorlicach zostali oficjalnie 
włączeni w szeregi uczniów 
szkoły. W tym roku szkol-
nym, z powodu pandemii, 
pasowanie na ucznia odbyło 
się później niż zwykle i nie 
było tak uroczyste – odbyło 
się w salach lekcyjnych przy 
zachowaniu ścisłego reżimu 
sanitarnego.

W obecności wychowawców 
i przedstawicieli Rady Ro-
dziców uczniowie złożyli pr-
zyrzeczenie pierwszoklasisty i 
zostali pasowani na uczniów 
szkoły przez Dyrektora Alek-
sandra Kumorkiewicza.
Pomimo ograniczonych moż-
liwości spotkania, władze 
Miasta nie zapomniały jed-
nak o pierwszakach. Zastęp-

ca dyrektora Anna Pietraszek 
odczytała list, w którym Bur-
mistrz Rafał Kukla pogratu-
lował uczniom dołączenia 
do społeczności szkolnej i 
złożył najmłodszym uczniom 
życzenia pomyślności, wielu 
sukcesów, rozwijania pasji i 
umiejętności na dalsze lata 
nauki.
Na pamiątkę tej uroczys-

tości, aby osłodzić najmłod-
szym pierwszy rok w szkole, 
uczniowie otrzymali od Bur-
mistrza upominek – koszulkę 
z Ignacym Łukasiewiczem. 
Wierzymy, że będą nosili ją z 
dumą i godnie reprezentowali 
szkołę oraz Miasto Światła!

Pasowanie na ucznia w Miejskim Zespole Szkół Nr 4
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17 grudnia, na ostatniej, w 2020 
roku, XXVII Sesji Rady Miasta Gor-
lice, Radni przyjęli budżet miasta 
na rok 2021, w którym planowane 
dochody przekroczą rekordowe 196 
mln zł! Na zadania inwestycyjne 
przeznaczymy ponad 38 mln zł, z 
czego ponad 20,7 mln zł na projekty 
współfinansowane ze środków ze-
wnętrznych!
Głosowanie nad budżetem on-
line.
W trakcie głosowania nad uchwałą 
budżetową, od głosu wstrzymała się 
tylko Radna Mariola Migdar. Pozo-
stałych 20 Radnych poparło budżet 
zaproponowany przez Burmistrza 
Rafała Kuklę.
Bardzo dziękuję Radzie Miasta Gor-
lice za pozytywne głosowanie, a 
także wszystkim współpracownikom, 
którzy włożyli dużo pracy w przygo-
towanie budżetu. Dziękuję również 
za cenne wnioski i propozycje, które 
spływały do mnie z wielu stron. Mam 
nadzieję, że będzie to kolejny dobry 
rok - mówi burmistrz Rafał Kukla.
Budżet miasta Gorlice na 2021 r. 
zrównoważy się na poziomie 216 782 
104,94 zł.
Dochody budżetu Miasta w 2021 
roku planowane są na 196 170 
437,94 zł, w tym dochody bieżące na 
kwotę 173 805 698,94 zł, dochody 
majątkowe na kwotę 22 364 739 zł. 
Przychody z pożyczek i kredytów to 
20 611 667 zł.
Wydatki budżetu Miasta w 2021 roku 
planowane są na kwotę 211 071 
597 zł, na którą złożą się: wydatki 
majątkowe - 38 337 187 zł, wydatki 
bieżące - 172 734 410 zł. Rozchody z 
tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek 
- 5 710 507,94 zł.
Najważniejsze zadania inwesty-
cyjne planowane w 2021 roku 
to:
Rozwój przedsiębiorczości:
- Budowa strefy przemysłowej przy 
ulicy Zakole w Gorlicach - 1 226 541 
zł
Infrastruktura drogowa:
- Budowa chodnika przy ulicy Win-
centego Pola - rozpoczęcie prac – 
50.000 zł
- Modernizacja dróg miejskich – 
400.000 zł
- Wykupy gruntów – 100.000 zł
- Przebudowa włączenia ulicy Ło-
kietka do ulicy Węgierskiej DW 977 
– 30.000 zł
- Wykonanie nawierzchni na ulicy Ło-
kietka boczna – 80.000 zł
- Rozbudowa drogi gminnej nr 

270320K w Gorlicach (ul. Łokietka) 
w km 0+006 - 1+675 – 5.340.000 zł
- Zatoka parkingowa przy ciągu pie-
szo-jezdnym prowadzącym od ul. 
Słowackiego do garaży i na osiedle 
Krasińskiego – 50.000 zł
- Wykonanie drogi dojazdowej wraz 
z przebudową miejsc parkingowych 
w obrębie ul. Michalusa - bloki 3 i 7 
– 50.000 zł
- Remont chodnika przed budynkami 
Konopnickiej 11 i 13 – 50.000 zł
- Utwardzenie placu przy bloku ul. 
Żeromskiego 22 – 50.000 zł
- Remont chodnika przed budynkiem 
na ul. Hallera 22 – 50.000
- Wykonanie nawierzchni jezdni ulicy 
Skrzyńskich – boczna – 50.000 zł
- Wymiana nawierzchni na ul. Łyso-
górskiej z wyznaczeniem części pie-
szej – 250.000 zł
- Budowa łącznika ul. Pod Lodownią 
z ul. Kościuszki – 100.000 zł - doku-
mentacja projektowa
- Parking za rzeką Ropą „Zielony” 
– 50.000 zł - dokumentacja projek-
towa
- Remont ciągów jezdnych w obrębie 
Starówki – 30.000 zł - dokumentacja 
projektowa
- Budowa drogi ulicy Chopina boczna 
– 40.000 zł - dokumentacja projek-
towa
Koparka na drodze.
Turystyka:
- Rozbudowa i modernizacja tras pie-
szo-rowerowych wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą na terenie miasta 
Gorlice jako element podnoszący 
atrakcyjność turystyczną Subregionu 
sądeckiego – 19.920 zł
- Rozbudowa systemu ekologicznego 
transportu sposobem na mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza i wyższy 
komfort podróżowania w obszarze 
funkcjonalnym miasta Gorlice - bu-
dowa ścieżek rowerowych Gmina 
Lipinki – 640.802 zł
- Rozbudowa systemu ekologicznego 
transportu sposobem na mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza i wyższy 
komfort podróżowania w obszarze 
funkcjonalnym miasta Gorlice - bu-
dowa ścieżek rowerowych Gmina 
Biecz – 1.149.295 zł
- Rozbudowa systemu ekologicznego 
transportu sposobem na mniejsze 
zanieczyszczenie powietrza i wyższy 
komfort podróżowania w obszarze 
funkcjonalnym miasta Gorlice - bu-
dowa ścieżek rowerowych Gmina 
Sękowa – 2.534.997 zł
- Zagospodarowanie i rewitalizacja 
części działki stanowiącej własność 

Miasta Gorlice oznaczonej nume-
rem 1529/9 w Gorlicach położonej 
przy ulicy Łukasiewicza 2 po prawej 
stronie od wejścia na podwórko w 
zakresie obszaru 4 arów poprzez 
wyodrębnienie stref: odpoczynku 
dla dorosłych oraz strefy zieleni – 
50.000 zł
Administracja publiczna:
- Prace przy budynku przychodni 
przy ul. Jagiełły 10 - termomoderni-
zacja i budowa windy - 1 527 660 zł
- Przebudowa budynku Ratusza (A 
+ B) wraz z termomodernizacją - 5 
701 689 zł
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa:
- Wpłaty jednostek na państwowy 
fundusz celowy na finansowanie i 
dofinansowanie zadań inwestycyj-
nych – KPP – 10.000 zł
- Wpłaty jednostek na państwowy 
fundusz celowy na finansowanie i 
dofinansowanie zadań inwestycyj-
nych -KWPSP – 10.000 zł
Ochrona zdrowia:
- Monitoring – 65.000 zł
Pomoc społeczna:
- Aktywny Senior - Dzienny Dom Se-
niora – 587.330 zł
Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska:
- Rozdział kanalizacji ogólnospławnej 
na Osiedlu Górnym – 30.000 zł - do-
kumentacja projektowa
- Wymiana starych pieców na no-
woczesne/ Ograniczenie niskiej emi-
sji poprzez zastosowanie urządzeń 
grzewczych na paliwa gazowe lub 
biomasę w gminach członkowskich 
Klastra energii „Biała-Ropa 4.4.2 – 
67.126 zł
- Fotowoltaika, pompy ciepła, kolek-
tory słoneczne/ Odnawialne źródła 
energii dla mieszkańców gmin człon-
kowskich Klastra energii „Biała-Ropa 
4.1.1 – 651.292 zł
- Oświetlenie ulicy Podzamcze – 
50.000 zł
- Zagospodarowanie dziedzińca w 
obrębie Ratusza Miejskiego w Gor-
licach - „Zielony dziedziniec” – 50 
000 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego:
- Rewitalizacja budynku Gorlickego 
Centrum Kultury – 4.632.905 zł
- Latarnia nieobecnych jako sidur 
przechodniów (utwardzenie terenu 
w ramach zadania) – 160.000 zł
Kultura fizyczna:
- Remont krytej plywalni FALA, w 
tym termomodernizacja, poszerze-
nie oferty rekreacyjnej obiektu - 

7.144.630 zł
- Obszar „Starówka” - lokalne cen-
trum naukowo-kulturalno-sporto-
wo-rekreacyjne wraz z przebudową 
dróg lokalnych i infrastruktury tech-
nicznej Gorlic – 4.700.000 zł
- Zagospodarowanie terenów re-
kreacyjnych przy Parku Miejskim 
- oświetlenie kładki, stacje napraw 
dla rowerów, wybieg dla psów –  
300.000 zł
- Zagospodarowanie terenu przy uli-
cy Dukielskiej dla celów rekreacyjno-
-kulturalnych – 50.000 zł
Różne rozliczenia:
- Rezerwa celowa inwestycyjna – 
200.000 zł
Ponadto, na XXVII Sesji Rady Mias-
ta radni przyjęli uchwałami: Miej-
ski Program Przeciwdziałania Pr-
zemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2021- 2025( realizowany w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gorlicach); Strategię Rozwią-
zywania Problemów Społecznych 
Miasta Gorlice na lata 2021- 2028; 
wyznaczenie Aglomeracji Gorlickiej; 
dodatkowe usługi świadczone przez 
Miasto Gorlice w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów oraz wysokości cen 
za te usługi; regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
Miasta Gorlice; szczegółowy sposób 
i zakres świadczenia w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu 
miasta i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za niszczoną 
przez właścicieli nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpa-
dów komunalnych; nabycie na rzecz 
Miasta Gorlice nieruchomości grun-
towej położonej w Gorlicach przy 
ul. Władysława Jagiełły (nabycie na 
rzecz Miasta Gorlice nieruchomości 
od osoby fizycznej prawa własnoś-
ci działki o powierzchni 0,0092 ha, 
z jednoczesnym ustanowieniem na 
tej działce służebności gruntowej- 
prawa przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnych właścicieli, użytkow-
ników i posiadaczy działki. Naby-
cie nieruchomości następuje na cel 
publiczny- dojazd do obiektu miej-
skiego- restaurowany budynek daw-
nego kina Wiarus); przystąpienie do 
zmiany miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego Miasta 
Gorlice - Plan Nr 2, ul.Tadeusza Koś-
ciuszki; zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Miasto Gorlice- Plan Nr 2, w rejonie 
ulic Parkowej i Sportowej; zmianę 
Uchwały nr 588/L/2014 Rady Miasta 
Gorlice, z dnia 30 października 2014 
r. w sprawie zwolnień od podatku 
od nieruchomości na terenie Miasta 
Gorlice w ramach pomocy de mini-
mis (wydłużenie okresu jej obowią-
zywania do 30 czerwca 2024 r. ); 
zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice 
na 2020r. oraz zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorlice; 
ustalenie wydatków, które nie wyga-
sają z upływem roku budżetowego 
2020.
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Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku16 grudnia 2020 roku do 15 stycznia 2021 roku

16 grudnia 2020 roku.
•Udzielenie wywiadu dla Radia 
Kraków, w sprawach bieżących 
dotyczących Miasta Gorlice (R. 
Kukla).
•Spotkanie z Komendantem 
Powiatowym Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorlicach, w sprawie 
współpracy w 2021 roku (R. Kuk-
la).
•Spotkanie z Panem Edwardem 
Igrasem Prezesem GTBS Sp. z 
o. o. w sprawach bieżących, do-
tyczących działalności Spółki (R. 
Kukla).
17 grudnia 2020 roku.
•Spotkanie z  Panią Joanną Flor-
kiewicz – Kamieniarczyk, Dyrektor 
Wydziału Rewaloryzacji Zabytków 
Krakowa i Dziedzictwa Narodowe-
go w Małopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim w Krakowie, w sprawie 
prac rewitalizacyjnych związanych 
z Cmentarzem Wojennym Nr 87 
przy ulicy Łokietka w Gorlicach 
(R. Kukla).
21 grudnia 2020 roku.
•Odebranie symbolicznego ,,Świa-

tełka Pokoju” od przedstawicieli 
Hufca ZHP Gorlice im. hm. Marii 
Rydarowskiej  (R. Kukla).
•Wręczenie dorocznej, ar-
tystycznej nagrody Burmistrza 
Miasta Gorlice im. Alfreda Dłu-
gosza, Pani  Annie Kocur  za 
zestaw monotypii, przyznawanej 
w ramach XXXVII Salonu Gorlic-
kiego Środowiska Plastycznego 
(R. Kukla).
•Posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w formie wideokon-
ferencji (R. Kukla).
22 grudnia 2020 roku.
•Spotkanie z Panem Jarosławem 
Królewskim w sprawie współpra-
cy Miasta Gorlice z Klubem GKS 
,,Glinik” oraz planowanych ob-
chodów 100-lecia działalności  (Ł. 
Bałajewicz).
•Udział w nagraniu filmu o Igna-
cym Łukasiewiczu - projektu Pla-
tformy Nauki, prowadzonej przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego (R. Kukla).
23 grudnia 2020 roku.
•Spotkania świąteczno – nowo-

roczne z przedstawicielami  
Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, Urzędu Marszałkowskiego, 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad oraz Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
(Kraków, R. Kukla).
24 grudnia 2020 roku.
•Spotkanie z Panem Ryszardem 
Szarowiczem Prezesem Stowar-
zyszenia GorliceBike, w sprawie 
wspólnych działań w 2021 roku 
(R. Kukla).
28 grudnia 2020 roku.
•Posiedzenie Rady Nadzorczej 
Elektrociepłowni Sp. z o.o. w Gor-
licach (Ł. Bałajewicz).
29 grudnia 2020 roku.
•Sesja Zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej w formie 
wideokonferencji (R. Kukla).
30 grudnia 2020 roku.
•Wręczenie wyróżnienia dla 
Stowarzyszenia na rzecz Spraw-
ności Dzieci i Młodzieży  ,,Spraw-
ne Smoki” w Gorlicach,  podczas 
uroczystej gali zorganizowanej 

przez Tarnowskie Stowarzysze-
nie Miłośników Muzyki Klasycznej 
,,Via Musica” w ramach projektu 
,,Kultura wrażliwa społecznie” 
(Tarnów, R. Kukla).
7 stycznia 2021 roku.
•Spotkanie z Proboszczem Para-
fii p.w. Kr Jadwigi w Gorlicach w 
sprawach różnych dotyczących 
współpracy (R. Kukla).
8 stycznia 2021 roku.
•Nagranie dla TV Gorlice w 
sprawach realizowanych inwestyc-
ji na terenie Miasta Gorlice (R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panem Wiktorem 
Durlakiem Senatorem RP,  w 
sprawie działalności i planów 
Miasta Gorlice na 2021 rok (R. 
Kukla).
14 stycznia 2021 roku.
•Wideokonferencja z Wojewodą 
Małopolskim, dotycząca Naro-
dowego Programu Szczepień pr-
zeciwko COWID-19, z udziałem 
przedstawiciela Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
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28 stycznia 2021r. odbyła się w 
zdalnym trybie pracy radnych 
XXVIII Sesja Rady Miasta. Po 
otwarciu sesji, potwierdzeniu 
kworum, informacji o porząd-
ku obrad, radni zapoznali się 
z informacją o sporządzeniu 
protokołu z obrad XXVII Ses-
ji Rady Miasta, z Informacją 
Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16 grudnia 
2020 r. do 15 stycznia 2021r. 
i przystąpili do rozpatrzenia 
projektów uchwał.
Pierwsza dotyczyła wyraże-
nia zgody na zawarcie przez 
Miasto Gorlice porozumienia 
międzygminnego z Gminą 
Gorlice w sprawie powierze-
nia Miastu Gorlice częściowej 
realizacji zadania własne-
go Gminy Gorlice w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków. (Mając na uwa-
dze zabezpieczenie potrzeb 
mieszkańców Gminy Gorlice, 
którzy nie mają dostępu do 
gminnej sieci wodociągowo- 
kanalizacyjnej, a zamieszkują 
w bliskim sąsiedztwie Miasta 
Gorlice, gdzie jest możliwość 
przyłączenia nieruchomości do 
sieci Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Gorlicach, Gmi-
na Gorlice wystąpiła z prośbą 
o zawarcie porozumienia w 
przedmiocie powierzenia za-
dania z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowe odprowadzanie ścieków. 
Działanie to umożliwi w pr-
zyszłości korzystanie przez 
mieszkańców Gminy Gorli-
ce z infrastruktury posiada-
nej przez MPGK Sp. z o.o. w 
Gorlicach.) Drugą uchwałą 
zatwierdzono wieloletni plan 
rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych, będą-
cych w posiadaniu MPGK Sp. 
z o.o. w Gorlicach na lata 
2021- 2024. Dwoma podjęty-
mi uchwałami wyrażono zgodę 
na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy (z przeznaczeniem 
na posadowienie garażu - 5 
obiektów i z przeznaczeniem 
na cele rolne- warzywne - 1 
działka) oraz wyrażono zgodę 
na zawarcie umowy najmu na 
okres powyżej 3 lat, bez pr-
zetargowego trybu zawarcia 
umowy. Podjęto też uchwałę 
zmieniającą przebieg dróg 
gminnych oznaczonych nr 
27035K oraz 270336K na te-
renie Miasta Gorlice (Powyższa 

zmiana jest podyktowana 
koniecznością ujednolicenia 
numeracji oraz stworzenia 
jednego ciągu drogowego).
Dwie kolejne uchwały dotyc-
zyły przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego 
Miasto Gorlice - Plan Nr 4 przy 
ul.Bieckiej oraz przystąpie-
nia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania pr-
zestrzennego Miasto Gorlice- 
Nr 2 w rejonie ul. Wojciecha 
Biechońskiego. Radni podjęli 
również uchwały: w sprawie 
pomocy finansowej dla Miasta 
Nowego Sącza (forma dotacji 
celowej w kwocie 50.000 zł z 
przeznaczeniem na utrzymanie 
Izby Wytrzeźwień w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Nowym Sączu od 01.01.2021r. 
do 31.12.2021r.); zmianę 
Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Mias-
ta Gorlice na 2021r.,a także 
zmianę Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorlice.
Ostatnie rozpatrzone i przyję-
te uchwały dotyczyły złożo-
nych petycji. Trzy petycje, o 
tej samej treści, wnieśli: Mi-
chał Smoła, Piotr Sterkowski, 
Radosław Zagórowski- dotyc-

zyły wezwania Rady Miasta 
do pilnego przyjęcia uchwały 
w sprawie uznania za nie-
dopuszczalne jakichkolwiek 
działań władz międzynaro-
dowych, krajowych czy lokal-
nych, wykluczające społecznie 
mieszkańców miasta Gorlice 
z powodów rasowych, religij-
nych, medycznych czy sanitar-
nych oraz uznanie za zasad-
ne i nieodzowne, by Rząd RP 
uzyskał pisemne gwarancje ze 
strony producentów szczepio-
nek na Covid - 19, że w przy-
padku jakichkolwiek powikłań 
gotowi są oni przyjąć i po-
nieść wszelkie koszta prawne 
i finansowe wystąpienia nie-
pożądanych odczynów posz-
czepiennych.
Czwartą petycję wniosło 
Stowarzyszenie Polska Wol-
na od GMO, dotyczące listu 
otwartego do prezydenta RP, 
Członków Rządu RP, Posłów, 
Senatorów, Wójtów i Radnych 
Gmin w Polsce Alarm! STOP 
zabójczemu GMO - STOP nie-
bezpiecznej SZCZEPIONCE.
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Adam Pie-
chowicz in-
terpelował 
w sprawie 
oznakowa-
nia miej-
sc posto-
jowych
W odpowie-

dzi na Pana interpelację złożo-
na na sesji Rady Miasta Gorli-

ce w dniu 17.12.2020 roku w
sprawie oznakowania miejsc 
postojowych dla krwiodawców 
w ciągu ulicy A. Krajowej upr-
zejmie informuje, że miejsca 
postojowe zostały oznakowa-
ne zgodnie z zatwierdzonym 
projektem organizacji ruchu 
oraz zgodnie z obowiązujący-
mi w tym zakresie regulacja-
mi. Ponadto oznakowanie po-

ziome (koperty) sa na bieżąco 
utrzymywane (odnawiane).
Odnosząc się do kwestii zaj-
mowania miejsc postojowych 
przez nieuprawnionych kie-
rowców wskazać należy, 
że samo oznakowanie nie 
prowadzi automatycznie do 
egzekwowania wynikających z 
niego skutków. Równocześnie 
informuje, że wystosowany 

zostanie do Straży Miejskiej 
i do Komendy Powiatowej 
Policji wniosek o wzmoże-
nie kontroli w tym rejonie i 
egzekwowanie obowiązku 
przestrzegania przepisów 
prawa ruchu drogowego.

W dniu wywozu odpady win-
ny być wystawione w wor-
kach lub pojemnikach przy 
ulicy, w miejscu dostępnym i 
widocznym dla firmy odbie-
rającej odpady.
Odbiorem w/w odpadów zaj-
muje się firma: Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych 
„EMPOL” Sp. z o.o. Tylma-
nowa, tel.: 18 35-39-792.
W przypadku niewykonania 
usługi odbioru odpadów w 
ustalonym terminie lub w 
razie jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt z Urzę-
dem Miejskim w Gorlicach 
– Wydziałem Gospodarki Ko-
munalnej i Mienia, tel.:  18 
35 51 247.  
Prosimy o wystawianie odpa-
dów w dniu ich odbioru do 
godz. 7.00.
UWAGA: Odpady groma-
dzone w nietypowych 
pojemnikach (np. becz-
ki różnego typu) lub 
nie wystawione w dniu 
wywozu w dostępnym 
miejscu nie będą odbie-
rane.
Sposób postępowania z 
wytwarzanymi odpadami 
komunalnymi w zabudowie 
jednorodzinnej:
Odpady komunalne należy 
gromadzić w sposób selek-
tywny tak, aby wyodrębnić 
następujące ich rodzaje:
• papier,
• szkło,
• metale,
• tworzywa sztuczne i 

odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe,

• bioodpady,

oraz powstające w gospo-
darstwach domowych:

• meble i inne odpady 
wielkogabarytowe,

• zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny,

• zużyte baterie przenoś-
ne i akumulatory prze-
nośne,

• odpady budowlane i roz-
biórkowe,

• odpady niebezpieczne 
(w tym chemikalia),

• przeterminowane leki,
• zużyte opony,
• igły i strzykawki,
• tekstylia i odzież.
Pozostałość stanowi zmiesza-
ne odpady komunalne, które 
należy zbierać oddzielnie. 
Odpady te odbierane są 
zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem.
Surowce wtórne (papier, sz-
kło, metale, tworzywa sz-
tuczne i odpady opakowa-
niowe wielomateriałowe) 
odbierane są zgodnie z usta-
lonym harmonogramem. Od-
pady te należy gromadzić w 
120l workach o odpowiednim 
kolorze: papier – niebieski, 
szkło – zielony, metale i 
tworzywa sztuczne – żółty.
Bioodpady stanowiące od-
pady komunalne odbiera-
ne są w okresie od stycznia 
do grudnia zgodnie  z pr-

zyjętym harmonogramem 
z tym, że w miesiącach od 
kwietnia do października ich 
odbiór będzie odbywał się 
co 2 tygodnie, a w okresie 
od listopada do marca raz 
na miesiąc. Odpady mogą 
być gromadzone wyłącznie 
w 120l workach w kolorze 
brązowym - odpady gro-
madzone w inny sposób nie 
będą odbierane.
Zachęcamy do kompostowa-
nia bioodpadów wytwarza-
nych w gospodarstwie do-
mowym i późniejszego ich 
wykorzystania jako kompos-
tu na terenie swojej posesji 
np. do użyźnienia grządek 
czy rabat kwiatowych.
Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych 
„PSZOK” (ul. Przemysłowa 
7) – bezpłatnie oddać 
można w nim między inny-
mi takie odpady komunal-
ne jak: przeterminowane 
leki, odpady niebezpieczne 
(w tym chemikalia), zużyte 
baterie przenośne i akumu-
latory przenośne, igły i str-
zykawki, tekstylia i odzież, 
zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe 
(odbiór w limitowanych 
ilościach), zużyte opony 
(odbiór w limitowanych 
ilościach), bioodpady sta-
nowiące odpady komunal-
ne, odpady budowlane i 
rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne (odbiór 
w limitowanych ilościach). 
Szczegółowych Informacji w 
tym zakresie uzyskać można 
bezpośrednio pod tel.: 18 
35-39-792.
Dodatkowo na zgłoszenie i 
koszt właściciela nierucho-
mości z terenu miasta bę-
dzie możliwość podstawie-
nia we wskazane miejsce 
pojemnika otwartego o po-
jemności 7m³ z przeznacze-

niem na gromadzenie odpa-
dów wielkogabarytowych lub 
odpadów budowlanych i roz-
biórkowych na okres maksy-
malnie do 3 dni roboczych 
wg obowiązującej stawki 
432,00 zł.
Zgłoszenie zamówienia usłu-
gi, powinno być dokonywa-
ne do Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach pisemnie lub 
pocztą elektroniczną e-ma-
il: gk@um.gorlice.pl, w 
terminie co najmniej 3 dni 
robocze wcześniej, niż pla-
nowany dzień podstawienia 
pojemnika. Po dokonaniu 
podstawienia  pojemnika i 
umieszczeniu w nim przez 
właściciela nieruchomości 
odpadów, właściciel nieru-
chomości zgłasza telefo-
nicznie do Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach w terminie do 3 
dni roboczych pod nr tel: 18 
35-51-247 gotowość odebra-
nia pojemnika. Odpady zgro-
madzone w pojemniku są 
przyjmowane w PSZOK. 
W ramach usługi bezpłatnie 
odbierane są odpady wielko-
gabarytowe w ilości do 250 
kg/rok na jednego miesz-
kańca lub odpady budowla-
ne i rozbiórkowe w ilości 
do 500 kg/rok na jednego 
mieszkańca. W przypadku 
przekroczenia wskazanych 
limitów wagowych nalicza-
na będzie opłata  w kwocie 
0,8640 zł  za każdy zagos-
podarowany 1 kg odpadów 
wielkogabarytowych oraz w 
kwocie 0,4536 zł   za każdy 
zagospodarowany 1 kg od-
padów budowlanych i roz-
biórkowych.
Apelujemy o niespalanie 
odpadów w kotłowniach 
domowych, gdyż powo-
duje to zanieczyszczenie 
powietrza substancja-
mi bardzo groźnymi dla 
zdrowia.

Zasady wywozu odpadów w 2021 roku
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Od 2021 r., prawo do świad-
czenia wychowawczego będzie 
ustalane na okres od dnia 1 
czerwca do dnia 31 maja na-
stępnego roku kalendarzowe-
go.
W związku z tym, najbliższy 
okres świadczeniowy w ramach 
programu „Rodzina 500+“ bę-
dzie trwał do 1 czerwca 2021 r. 
do 31 maja 2022 r.
Aby uzyskać prawo do świad-
czenia wychowawczego od 1 
czerwca 2021 r., wnioski będzie 
można składać już od 1 lutego 
2021 r. drogą elektroniczną za 
pomocą:  
• portalu informacyj-

no-usługowego Emp@tia,
• elektronicznej platformy 

usług administracji pub-
licznej e-PUAP,

platformy usług elektronicz-
nych PUE ZUS, systemów te-
leinformatycznych banków, 
a od 1 kwietnia 2021 r. także 
drogą tradycyjną (papierową), 
czyli osobiście w urzędzie lub 
za pośrednictwem poczty.
Jeśli osoba złoży komplet-
ny i prawidłowo wypełniony 
wniosek o świadczenie wy-
chowawcze na kolejny okres 
w terminie do 30 kwietnia, 
przyznanie świadczenia wy-
chowawczego oraz wypłata 
przyznanego świadczenia za 
miesiąc czerwiec nastąpi naj-

później do 30 czerwca tego 
roku.
W przypadku kompletnych 
i prawidłowo wypełnionych 
wniosków złożonych w okresie 
od 1 maja do 31 maja dane-
go roku, ustalenie prawa oraz 
wypłata przyznanego świad-
czenia za miesiąc czerwiec i 
lipiec nastąpi nie później niż do 
31 lipca tego roku.
W przypadku, gdy osoba 
ubiegająca się o świadczenie 
wychowawcze złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumen-
tami w okresie od 1 czerwca 
do 30 czerwca danego roku, 
ustalenie oraz wypłata przy-
znanego świadczenia za mie-
siąc czerwiec, lipiec i sierpień, 
nastąpi nie później niż do dnia 
31 sierpnia tego roku.
Jeśli osoba złoży wniosek w 
późniejszym terminie (po 30 
czerwca), prawo do świadcze-
nia wychowawczego zostanie 
ustalone, a świadczenie wypła-
cone od miesiąca złożenia 
wniosku.
W związku z tym, tylko złoże-
nie wniosku do końca czerwca 
2021 r. będzie gwarantowało, 
że świadczenie wychowawcze 
zostanie wypłacone z wy-
równaniem od 1 czerwca.
W kolejnych miesiącach będzie 
obowiązywał następujący me-
chanizm:

w przypadku złożenia komplet-
nego wniosku w lipcu, przy-
znanie świadczenia następuje 
za miesiące od lipca, a wypła-
ta przyznanego świadczenia 
nastąpi najpóźniej do dnia 30 
września, w przypadku złoże-
nia kompletnego wniosku w 
sierpniu, przyznanie świadcze-
nia następuje za miesiące od 
sierpnia, a wypłata przyznane-
go świadczenia nastąpi najpóź-
niej do końca października,
w przypadku złożenia wniosku 
na nowy okres w kolejnych 
miesiącach, świadczenie bę-
dzie przyznawane od miesiąca, 
w którym rodzic złoży wniosek, 
a wypłaty przyznanego świad-
czenia realizowane będą co 
miesiąc na bieżąco.
W związku z ograniczeniami w 
funkcjonowaniu Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach, wnioski 
dostępne będą jedynie na 
stronie internetowej bądź w 
gablocie umieszczonej pr-
zed budynkiem ratusza. Biuro 
Wsparcia Rodzin nie obsługuje 
bezpośrednio interesantów.
W celu dowiedzenia się sz-
czegółów na temat świadczeń 
wychowawczych 500+ prosimy 
o kontakt wg poniższego prze-
działu literowego wg nazwisk:
A-H i P - 18 35 51 267
I-O - 18 35 51 275
R-Z - 18 35 51 264

oraz fund. aliment. - 18 35 51 
238
 
Formularze wniosków dostęp-
ne są:
 
- na stronie internetowej Biura 
Wsparcia Rodzin -  http://
www.gor l ice.p l/p l/318/0/
biuro-wsparcia-rodzin.html
 
- na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej -   https://
www.gov.pl/web/rodzina/
nowy-wzor-wniosku-o-swiad-
czenie-wychowawcze-ktory-
bedzie-obowiazywac-od-1-lip-
ca-2019
- w gablocie znajdującej się 
przed budynkiem ratusza.

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w 2021

PITAX?

W związku z rozpoczęciem 
programu szczepień przeciwko 
COVID-19, osoby mające trud-
ności w samodzielnym porusza-
niu się, w tym osoby niepeł-
nosprawne, mogą skorzystać 
z nieodpłatnego transportu do 
punktu szczepień. Chęć skor-
zystania z takiej formy po-
mocy należy zgłaszać telefo-
nicznie, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30 – 
15.30, pod nr.: 501 969 508.
Z organizowanego przez miasto 
transportu do punktów szczepień 
będą mogły korzystać:
Osoby niepełnosprawne, tj. po-

siadające aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stop-
niu znacznym o kodzie R lub N 
lub odpowiednio I grupę z w/w 
schorzeniami;
Osoby mające obiektywne i nie-
możliwe do przezwyciężenia we 
własnym zakresie trudności w 
samodzielnym dotarciu do naj-
bliższego miejscu zamieszkania 
punktu szczepień.
Dodatkowo, pod wyżej wy-
mienionym numerem, można 
uzyskać informacje o realizacji 
programu szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 w naszym 
mieście.

Nieodpłatny transport do gorlickich punktów szczepień

Małopolski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
informuje, że ruszyła kampania 
informacyjna na temat szczepionki 
przeciwko COVID-19 #Szczepimy-
Się.
Dzięki szczepionce możemy szyb-
ciej wrócić do normalności znanej 
z czasów sprzed pandemii. Ważne, 
aby zaszczepiło się jak najwięcej 
Polaków. Dlatego przekonujemy, że 
warto się zaszczepić. Jeśli nie dla 
samego siebie, to dla innych.

Na specjalnej stronie internetowej 
gov.pl/szczepimysie wyjaśnione 
są wszelkie wątpliwości na temat 
szczepień przeciwko COVID-19. 
Portal jest na bieżąco aktualizowa-
ny i uzupełniany o najświeższe 
oraz najważniejsze informacje 
dotyczące programu szczepień (w 
tym możliwości zgłoszenia się i re-
jestracji na szczepienia). Na stronie 
dostępne są także przydatne infor-
macje na temat samej szczepionki, 
zestaw pytań i odpowiedzi, ważne 

dane kontaktowe, a także filmy 
promocyjne.
Również na Facebooku powstał 
profil „Profilaktyka w praktyce I 
Małopolska”. Serdecznie zachę-
camy do zaznajomienia się z ma-
teriałami, które zamieszczamy 
na stronie i do jej polubienia. Na 
profilu opublikowaliśmy między in-
nymi filmy nakręcone przez nas z 
regionalnymi autorytetami, którzy 
wsparli akcje „SzczepimySię”, pr-
zekonując do szczepień.
Źródło: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ  w Kra-
kowie

Kampania #SzczepimySię
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29. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej pomocy za nami! W nie-
dzielę (31.01), w ramach akcji, w 
całej Polsce i poza nią, Fundacja 
Jurka Owsiaka zbierała fundusze 
na oddziały dziecięcej laryngolo-
gii, otolaryngologii i diagnostyki 
głowy.
Tegoroczny Finał, ze względu na 
epidemię miał nieco inny charak-
ter. Pomimo tego, że nie mogliśmy 
spotkać się osobiście, nie zabrakło 
wyjątkowych wydarzeń!
Transmisja on-line ruszyła już w 
piątek – kolejny WOŚP rozpoczął 
koncert kolęd „Światło z Gorlic” 
w wykonaniu Chóru Kameralnego 
„Belfersingers”, Zespołu gospel 
„Teleo”, Regionalnego Zespołu 
Tanecznego „Pogórzanie” wraz z 
kapelą, uczestników i instruktorów 
Pracowni Muzycznej i Tanecznej 
GCK z udziałem zespołu muzyczne-
go przyjaciół Gorlickiego Centrum 
Kultury. Kilka dni wcześniej ruszyły 
także licytacje na Allegro i zbiórka 
do wirtualnej puszki.
31.01, w niedzielę, w samo połud-
nie, w ramach „Gorlice gramy!”, 
odbyły się kolejne wydarzenia. Mu-
zycznych doznań dostarczyli nam: 
Emilia Cisowska - wokal, Grzegorz 
Fiega - instrumenty klawiszowe, 
Łukasz Fiega – gitara. Po koncer-
cie, na scenie Gorlickiego Centrum 
Kultury obejrzeć mogliśmy pokaz 
Aikido i Zumby. O godz. 15:00 
rozpoczęła się kolejna transmisja z 
„Gorlickej sceny WOŚP”, na której 
posłuchać mogliśmy koncertów: 
Arek Zawiliński Trio oraz duetu 
Angeliki i Pawła Jędrzejowskich. 
Niedługo po godzinie 18.00 odbył 
się koncert Necessary Air, a tuż po 
nim, na platformie ZOOM ruszyły 
licytacje online.
Jak co roku, wolontariusze przez 
całą niedzielę zbierali do puszek 
datki. Na ulicach trudno było 
się doszukać osób bez charak-
terystycznego, czerwonego ser-
duszka! niedzielny wieczór, ser-
duszko WOŚP pojawiło się także 
na budynku Ratusza. Gorliczanie 
po raz kolejny pokazali, że mają 
wielkie serca – na dzień dzisiej-
szy, suma zebranych środków (z 
puszek, licytacji oraz e-skarbonki) 
to 128 675,50 zł! Kwota ta wzroś-
nie o dochód z niezakończonych 
jeszcze listytacji na Allegro!
W 29. Finale z Gorlickim Sztabem 
WOŚP zagrali: Gorlickie Centrum 
Kultury, Urząd Miejski w Gorli-
cach, Urząd Miejski w Bobowej, 
Centrum Usług Wspólnych w Bo-
bowej, Gminna Jednostka Usług 
Komunalnych w Bobowej, Szkoła 
Podstawowa w Bobowej, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Bo-
bowej, Zespół Szkół Zawodowych 
w Bobowej, Szkoła Podsawowa 
w Brzanie, Szkoła Podstawowa 

w Stróżnej, Szkoła Podstawowa w 
Jankowej, Szkoła Podstawowa w 
Siedliskach, Szkoła Podstawowa w 
Wilczyskach, Szkoła Podstawowa w 
Ropicy Polskiej, Szkoła Podstawowa 
w Szymbarku, Gorlice.tv, HaloGorli-
ce.info, Gazeta Krakowska, Stowar-
zyszenie Kulturalno-Oświatowe wsi 
Ropica Polska. Serdecznie dziękujemy 
wszytskim, który wsparli tegoroczną 
edycję: firmie Stemik Sp. z  o.o., Te-
resie i Jerzemu Markowicz, Jerzemu 
Biełous, Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Krasińskiego“, firmie GÓR-STAL sp. 
z o.o., firmie Europol Połeć s.j., Fir-
mie Jubilerskiej Piotr Opałka, Aptece 
pod Orłem, Firmie Optyk Adamowski, 
Rodzinie Piotra Nowaka, firmie Studio 
Fryzjerstwa Cube, firmie Studio Ta-
tuażu Fire Cube Tattoo, Kinu Kolory, 
Ośrodkowi Szkolenia Kierowców Re-
noma, firmie Petit Garage, DuoLife 
Gorlice, firmie Studio Urody Angel, 
Gabinetowi Kosmetycznemu Alice, 
Adamowi Szymańskiemu, OHP Gor-
lice, siłowni Fabryka Sportu Gorlice, 
Drogeriom Triomen, Gorlickim Klasy-
kom, firmie Salon Fryzjerski Kama, 
Salonowi Fryzjerskiemu Lidia, firmie 
Optyk Expres Teresa Bajorek, Salo-
nowi Urody Beauty, Monice Wąsacz, 
Pasmenterii Liszka Beata, Gabinetowi 
Kosmetycznemu Algo Gorlice, firmie 
Lumen Go, Maksymowi Ostrowskie-
mu, Stoarzyszeniu „Maraton” Gorlice, 
Morsom Ziemii Gorlickiej, Bankowi 
Spółdzielczemu w Bobowej, firmie 
Polfin, firmie Juhas-Bis, Restaurac-
ji „Stary Dworzec”, Restauracji „u 
Połki i Allana”, Piekarni „Weronica”, 
Piekarni „Szymbarczanka”, Cukierni 
„Italia”, Pizzerii „Del Piero”, Cukierni i 
Restauracji „Podzamcze”, firmie „Dark 
Pub Hotelik i Restauracja, Restaurac-
ji „Chilli”, SPH „Jedność”, Hutrowni 
„Bramas”, Małgorzacie Malinowskiej, 
firmie handlowej ARKA, firmie „Lucy 
Bar”, firmie „Lider Market”, Piekar-
ni „Bobowa” oraz wolontariuszom i 
przede wszystkim tym, którzy dorzu-
cili swoją złotówkę do puszki! Do zo-
baczenia za rok, siema!

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami



styczeń 2021

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

Corocznie Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów  w 
Gorlicach końcem roku orga-
nizuje doroczną wystawę oraz 
konkurs Gorlickiego Środowiska 
Plastycznego pn. „Salon Gorlic-
ki”. 15 grudnia 2020 roku odbyły 
się obrady komisji konkursowej, 
która wyłoniła tegorocznych lau-
reatów.
Do udziału w wystawie i kon-
kursie zaproszone zostały wszyst-
kie osoby uprawiające twórczość 
plastyczną.
Prace oceniła Komisja Artystyczna 
w składzie: historyk sztuki Bar-
bara Czajka - przewodniczący 
Komisji, art. mal. Mirosław Szudy 
- członek Komisji, art. mal. Bog-
dan Samborski - członek Komisji, 
Magdalena Mikruta - sekretarz 
Komisji.

Po uważnym rozpatrzeniu ekspo-
nowanych na „XXXVII Salonie Gor-
lickiego Środowiska Plastycznego‘‘ 
prac malarskich, graficznych, 
rzeźbiarskich i fotograficznych 
autorstwa artystów nieprofesjo-
nalnych, Komisja Artystyczna po-
stanowiła nominować do nagród i 
wyróżnień następujące osoby:
Wyróżnienia:
• Anna Lewek za zestaw pas-

teli,
• Irena Kocur za zestaw prac,
• Barbara Zasowska za zestaw 

fotografii,
• Alfred Sikora za zestaw prac.
Doroczna artystyczna nagroda 
Burmistrza Gorlic im. Alfreda Dłu-
gosza przyznana została Annie Ko-
cur za zestaw monotypii.
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym!

XXXVII Salon Gorlicki – laureaci artystycznej nagrody 
Burmistrza Gorlic im. Alfreda Długosza

21 stycznia 2021 r., w gorlic-
kim magistracie, artystyczną 
nagrodę Burmistrza Gorlic im. 
Alfreda Długosza za zestaw 
monotypii, odebrała Anna Ko-
cur. Serdecznie gratulujemy!
Ze względu na panującą pan-
demię i brak możliwości or-
ganizacji wernisażu prac, tak 
jak miało to miejsce w latach 
ubiegłych, nagroda dla laure-
atki przekazana została przez 
Burmistrza Rafała Kuklę, pod-
czas kameralnego spotkania w 
Ratuszu.
Jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy!

14

Anna Kocur

Alfred Sikora

Irena Kocur

Anna Lewek

Barbara Zasowska



Miło nam poinformować, 
że reprezentujący Ziemię 
Gorlicką - Szalowski Zespół 
Wokalny został zdobywcą 
Grand Prix w XXVII Między-
narodowym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimier-
za Szwarlika w Będzinie! W 
ostatnim etapie konkursu 
znalazło się aż 140 finalis-
tów. Nagroda w wysokości 
10 000 zł przekazana została 
podczas koncertu galowego.
Szalowski Zespół Wokalny to 
kilkanaścioro młodych ludzi, 
których pasją jest wspólne 
śpiewanie! Uformował się na 

przełomie 2013 i 2014 roku. 
Tworzą go muzycy pocho-
dzący z Szalowej i związani z 
tą miejscowością. Powstanie 
zespołu wiąże się z pragnie-
niem wspólnego muzykowa-
nia oraz zamiłowaniem do 
czterogłosowej faktury chó-
ralnej. SZeW cały czas pod-
nosi swój warsztat oraz po-
szerza repertuar, włączając 
do niego utwory różnych 
stylów, epok i kompozy-
torów.
Serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych suk-
cesów!

Fot. WYPARLO.COM, https://www.facebo-
ok.com/SzalowskiZespolWokalny

Szalowski Zespół Wokalny zdobywcą Grand Prix

Członkowie pracowni WTZ Ca-
ritas od wielu lat wykonują z 
pomocą instruktorów dzieła, 
które mają wyjątkowy urok – 
są ozdobione wrażliwością i 
radością serca.
Uczestnicy biorący udział w 
zajęciach mają możliwość po-
znawania i stosowania różnych 
technik pracy oraz rozwijania 
wcześniej nabytych umiejęt-
ności. Udział w zajęciach ma 
na celu doskonalenie spraw-
ności manualnej, precyzji czy 
kształtowania umiejętności 

pracy w zespole.
Poniższe zdjęcia prezentują 
tylko część z pięknych dzieł 
jakie powstają pod okiem in-
struktorów pracowni WTZ.
Rękodzieło wykonane przez 
członków pracowni Caritas
Wszystkich, którzy chcą wspo-
móc i docenić pracę podopiecz-
nych WTZ Caritas, zapraszamy 
serdecznie do zakupu wybra-
nych przedmiotów.
Istnieje również możliwość wy-
konania dzieła na zamówienie, 
według upodobań kupującego.

Wszystkie środki pochodzące 
ze sprzedaży przeznaczane są 
na zakup niezbędnych pomocy 
dla uczestników Warsztatu.
Osoby zainteresowane zaku-
pem mogą obejrzeć dzieła w 
siedzibie WTZ Caritas, przy ul. 
Konopnickiej 21 w Gorlicach.
Wszelkie informacje można 
uzyskać na stronie: http://dro-
caritas.pl/rekodzielo/ lub pod 
numerem telefomnu (18) 353 
51 60.
Źródło: DRO Caritas Gorlice

Unikatowe dzieła podopiecznych WTZ Caritas

31.12.2020 r., rozstrzygnięty 
został Gorlicki Konkurs 
Szopek Rodzinnych. W tym 
roku Konkurs miał nieco inny 
charakter - ze względu na 
epidemię, wspólne tworzenie 
szopek miało stać się pre-
tekstem do pielęgnowania 
poczucia bliskości w rodzinie i 
wśród najbliższych osób.
Komisja Konkursowa w skła-
dzie:
- Tomasz Tajak – artysta 
plastyk, kolekcjoner i autor 
szopek, instruktor Gorlickiego 
Centrum Kultury
- Arkadiusz Kapłon – artysta 
plastyk, nauczyciel, instruktor 
Gorlickiego Centrum Kultury
- Magda Rak – plastyk, in-
struktor Gorlickiego Centrum 
Kultury

Po obejrzeniu 53 prac kon-
kursowych Komisja przyznała 
następujące miejsca i wyróż-
nienia:
Grand prix Konkursu:
- Kinga, Karina, Sławomir, 
Stanisław, Jolanta Sądelscy z 
Dominikowic
I miejsce zajęli:
- Julia i Elżbieta Wierzbickie z 
Bystrej
- Michał, Matteo i Ania Grze-
gorzewscy oraz Elżbieta Ma-
kowiec ze Strzeszyna
II miejsca:
Nie przyznano.
III miejsce zajęli:
- Kinga, Wiktoria, Maja i Tere-
sa Bara z Brzany
- Milena i Beata Wszołek z 
Brzany
- Julia i Mikołaj Rojek z Ko-

bylanki
Wyróżnienia przyznano:
- Annie Lenard, Beacie Ma-
kowiec oraz Wiesławowi 
Honcowi – uczestnikom zajęć 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Bieczu z Filią w 
Gorlicach
- Paulinie Rusin i Pawłowi Ko-
ronie z Gorlic
- Emilii i Marcelowi Tubek z 
Bobowej
- Karolinie i Arturowi Żurek z 
Gorlic
- Marlenie, Marcie, Annie, 
oraz Kacprowi Stępień z Gor-
lic
- Barbary i Martyny Jurek z 
Bobowej
- Piotrowi Mrukowi, Monice 
Cyran, Aleksandrze Ludwin, 
oraz Karolowi Smole z DRO 

Caritas w Gorlicach
- Julii i Agacie Fabisz z Bytrej
- Wiktorii i Katarzynie Rutce z 
Warszawy
- Alicji Borowieckiej i Ada-
mowi Dudzikowi z Dukli.
Podczas oceny prac Komisja 
zwracała szczególną uwagę 
na kompozycję architekto-
niczno – figuralną, użyte 
materiały, estetykę oraz kre-
atywne podejście do tematu 
konkursu.w
Organizator oraz Komisja 
Konkursowa składają ser-
deczne podziękowania 
uczestnikom, którzy wykonali 
prace konkursowe.
Serdecznie gratulujemy 
laureaton oraz wszystkim 
uczestnikom!
Źródło: GCK

Gorlicki Konkurs Szopek Rodzinnych – rozstrzygnięty

Irena Kocur

Anna Lewek

Barbara Zasowska
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Dotarła do nas wspaniała 
wiadomość – Oskar Cionek – 
zawodnik Gorlickiego Klubu 
Sportów Walki znalazł się w 
kadrze narodowej Polskiego 
Związku Kickboxingu w ka-
tegorii junior młodszy – low-
kick. Trenerem zawodnika 
jest Tomasz Mordarski.
Oskar w zeszłym roku wywal-
czył I miejsce podczas Mistr-
zostw Polski w Kickboxingu, 

w kategorii junior młodszy 
– low-kick (kat. wagowej do 
60 kg) w Starachowicach. 
Zawodnik za swoje osiągnię-
cia otrzymał stypendium 
sportowe Powiatu Gorlickie-
go.
Oskarowi gratulujemy i 
życzymy powodzenia oraz 
wytrwałości w dalszym 
rozwoju kariery sportowej.
 
Foto. Robert Cionek

Oskar Cionek powołany do kadry Polski

Pochodząca z Gorlic siatkarka 
Martyna Walter od kilku lat z 
powodzeniem występuje w 
austriackiej ekstraklasie. Obec-
nie gra w drużynie Ti-Volley 
Innsbruck na pozycji przyjmu-
jącej i pełni funkcję kapitana. 
Martyna swoją przygodę z siat-
kówką zaczynała w klubie Ek-
strim Gorlice.
Zawodniczka wcześniej grała 

w VC Tirol, skąd przeniosła 
się do klubu SG Prinz Brun-
nenbau, który występował 
nawet w europejskich pu-
charach.
Martynie gratulujemy i życ-
zymy dalszych sukcesów na 
siatkarskich parkietach.
Foto. Markus Mörwald / Ti-Volley Innsbruck

Gorliczanka na parkietach 
austrackiej ligi siatkówki

Gorliccy biegacze skupieni w 
Gorlickiej Grupie Biegowej oraz 
Stowarzyszeniu Maraton Gorlice 
pobiegli dla WOŚP! Tym razem, 
ze względu na ograniczenia 
związane z pandemią, biegowe 
wyzwanie wyglądało zupełnie 
inaczej - biegacze w max. 5-oso-
bowych grupach wzięli udział w 
2021-minutowej sztafecie, pod-
czas której zebrali datki do pusz-
ki WOŚP. Symboliczną opłatą 
startową był także dobrowolny 
datek do wolontariackiej puszki.

Pobiegli dla WOŚP


