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Miejskie zakończenie roku szkolnego - nagrody dla wybitnych uczniów!
Czas powitać wakacje - w MZS nr 1 odbyło się miejskie zakończenie 
roku szkolnego. Podczas wydarzenia wręczono nagrody najlepszym 
z najlepszych - czyli uczniom którzy w kończącym się roku szkolnym 
odnieśli sukcesy naukowe, uzyskując tytuł finalisty bądź laureata kon-
kursów przedmiotowych i tematycznych.
Gości w murach szkoły powitał Dyrektor Miejski Zespół Szkół nr 1 
Waldemar Pyznar.
W uroczystej gali udział wzięli Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kuk-
la, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Radna 
Rady Miasta Gorlice i Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Maria 
Ludwin, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach Wojciech Zapłata, Dyrektorzy Miejskich Zespołów 
Szkół, kadra pedagogiczna, uczniowie oraz rodzice.
Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagród finalistom oraz 
laureatom konkursów przedmiotowych i tematycznych.
Nagrodzeni uczniowie oraz nauczyciele:
MZS nr 1:
- Nikola Gajewska (finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022), 
nauczyciel Beata Rosół,
- Nadia Mojek (finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego 
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022),nauc-
zyciel Beata Rosół,
- Aleksandra Piecuch (finalistka Małopolskiego Konkursu Biologicznego 
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022), nauc-
zyciel Zofia Skrobot,
MZS nr 3:
- Olga Hajduk (finalistka Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego 
w roku szkolnym 2021/2022), nauczyciel Renata Tokarska,
MZS nr 4
- Dawid Czyżyk (laureat Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla 
uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022), nauczy-
ciel Łukasz Baczyński,
- Lena Halibożek (finalistka Małopolskiego Konkursu Chemicznego dla 
uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022), nauczy-
ciel Łukasz Baczyński,
- Wojciech Kuk (finalista Biblijnego Konkursu Tematycznego ,,Z Dobrą 
Nowiną przez życie” dla uczniów szkół podstawowych województwa 
małopolskiego w roku szkolnym 2021/2022), nauczyciel Karol Kowal-
czyk,
MZS 6:
- Olaf Witusik (finalista Małopolskiego Konkursu z Fizyki i laureat 
Konkursu Tematycznego „Od algorytmu do programu” dla uczniów 
szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 
2021/2022), nauczyciele Krystyna Zawadzka oraz Marek Szura,
- Marcin Penar (finalista IX Ogólnopolskiego Dyktanda Niepodległoś-
ciowego „Po polsku o historii“ kategoria: klasy 7-8 szkoły podstawowej 
i laureat Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża pol-
skiego w latach 1531 - 1683. Od Obertyna do Wiednia“), nauczyciel 
Małgorzata Tokarz oraz Bożena Skałba.
Z rąk Dyrektora Waldemara Pyznara i Przewodniczącego Rady Ro-
dziców Anatola Krygowskiego, nagrody oraz gratulacje otrzymali także 
uczniowie gorlickiej jedynki z najlepszymi wynikami w nauce i sporcie.
Podczas uroczystości na scenie z wyjątkowym programem artystycz-
nym zaprezentowali się też uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 1.
W trakcie spotkania nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli, pra-
cowników szkoły oraz życzeń bezpiecznych, udanych wakacji.
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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
Katarzyna Madej – Kierownik

WYDZIAŁ PODATKÓW I BUDŻETU
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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Miasto Światła i Karpating 
na Targach Turystyki Weekendowej

10-12 czerwca br. Gorlice i marka lokalna Karpating wzięły udział w Międzynarodowych Targach 
Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie. Targi stanowiły idealne miejsce do 
promocji naszego miasta i Beskidu Gorlickiego, na chwilę przed rozpoczęciem sezonu urlopowego.
Na stoisku można było m.in. zapoznać się z naftową historią Miasta Światła – tak ważną szczegól-
nie w Roku Ignacego Łukasiewicza oraz spróbować swoich sił podczas warsztatów koronki kloc-
kowej pod okiem mistrzyni Ewy Szpili z bobowskiej Koronkarni.
Stoisko powstało we współpracy Miasta Gorlice, Lokalnej Grupy Działania Beskid Gorlicki i Pani 
Lucyny Haluch.
Targi Atrakcje Regionów to prawdziwa gratka dla wielbicieli podróży i aktywnego spędzania wolne-
go czasu. To niepowtarzalna okazja, by zapoznać się z kompleksową ofertą turystyczną wojewódz-
tw, miast, powiatów i gmin. Wśród wystawców nie zabrakło przedstawicieli hoteli, pensjonatów, 
gospodarstw agroturystycznych, uzdrowisk czy ośrodków SPA.  Na gości oprócz bogatej oferty 
wypoczynkowej czekały różnorodne atrakcje m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi i warsztaty ar-
tystyczne.
Każda edycja targów turystycznych cieszy się ogromną frekwencją gości odwiedzających, których 
co roku przybywa.
Foto. Ewa Szpila, Lucyna Haluch
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15 czerwca br., uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marci-
na Kromera w Gorlicach, zwyciężyli w debacie poświęconej Igna-
cemu Łukasiewiczowi, która odbyła się w Rzeszowie!
Debata miała formę oksfordzką i odbyła się w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Stanisława Konarskiego. Postawiona teza brzmia-
ła: „Działalność Ignacego Łukasiewicza na rzecz społeczeństwa 
polskiego była ważniejsza niż jego wkład w postęp technologicz-
ny”. Uczniowie z Miasta Światła w składzie: Aleksandra Gurbowicz, 
Mikołaj Mikrut, Szymon Dobek z klasy 3d oraz Michał Buźniak z 
klasy 2d, wylosowali stronę „opozycji” – argumenty przeciw tezie. 
Drużyna przeciwna, czyli reprezentanci szkoły gospodarza, mieli za 
zadanie przedstawienie argumentów „za”.
Podczas pełnej emocji i zwrotów akcji dyskusji, gorliccy licealiści 
wykazali się wiedzą i ogromnymi umiejętnościami dyskusyjnymi. 
Na wydarzeniu obecni byli m.in. przedstawiciele władz Rzeszowa. 
Miasto Światła reprezentowali członkowie Szkolnego Klubu Debat 
Oksfordzkich z I LO w Gorlicach, z Dyrektorem Janem Drożdżem 
oraz opiekunem Jerzym Tomasikiem na czele.
Czas i miejsce debaty nie były przypadkowe. Jak wszyscy wiemy, 
rok 2022 został ustanowiony „Rokiem Łukasiewicza”, a uczniem I 
LO im. S. Konarskiegow – latach 1832-1836 popijarskiego gimna-
zjum – był sam wynalazca!
Dyskusję oceniało profesjonalne jury, które przyznało uczniom z gorlickiego „Kromera” jednogłośne zwycięstwo!
Wyrazy uznania za poziom, kulturę wypowiedzi, argumentację i debatancki profesjonalizm dla zwycięzców wyraziła Podkarpacki Kurator 
Oświaty Małgorzata Rauch oraz Wiceprezydent Miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska.
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
Źródło: I LO im. Marcina Kromera/mat. własne

Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego 
zwyciężyli w debacie o Łukasiewiczu!

24 czerwca br., na boisku szkolnym przy Miejskim Zespole Szkół nr 1  w Gorlicach, odbył się piknik rodzinny, zorganizowany przez Radę Rodziców 
MZS nr 1, w składzie: Przewodniczący: Anatol Krygowski, Zastępca Przewodniczącego: Halina Grzesiak-Niemiec, Skarbnik: Maciej Augustyn, 
Sekretarz: Monika Zapert.
Impreza  skierowana była do uczniów i sympatyków gorlickiej „Jedynki”, którzy w to gorące popołudnie  mogli spędzić czas w miłej i rodzinnej 
atmosferze. W wydarzeniu, w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli, uczestniczył jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.
W programie pikniku było wiele niepowtarzalnych atrakcji dla dzieci w każdym wieku. Nie zabrakło gier, zabaw i zawodów sportowych. Dmu-
chańce dostarczyły maluchom prawdziwego szaleństwa, natomiast na starsze dzieci czekały trampoliny i bungee.
Na scenie swoje talenty i występy artystyczne zaprezentowali uczniowie szkoły, których przygotowała Renata Gawlak-Spyra, instruktor Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. W trakcie wydarzenia  najmłodsi mogli skosztować waty cukrowej, kiełbasek, napojów oraz rozmaitych 
słodkości i skorzystać z animacji: malowania twarzy oraz skręcania balonów, baniek mydlanych. Piknik połączony był z charytatywną zbiórką 
pieniędzy na rzecz rehabilitacji uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 – Antka Mężyka oraz Kuby Liszki.

Piknik „Jedynki”
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Miasto Gorlice po raz kolejny docenione w plebiscycie „Ocena Aktywności Gmin 
Subregionu Sądeckiego”! W tegorocznej, 14. edycji rankingu, Miasto Światła 
uplasowało się na trzecim miejscu w module „Pozainwestycyjna działalność 
gospodarcza”.
W imieniu Burmistrza Rafała Kukli, nagrodę odebrał Przewodniczący Rady Mia-
sta Robert Ryndak.
Inicjatorem rankingu jest Fundacja Sądecka wraz z Instytutem Ekonomicznym 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Ocena Aktywności 
Gmin to wydarzenie, które pokazuje i docenia pracę, jaką wykonały samorządy 
w Subregionie Sądeckim przez poprzedni rok.
Na ranking składa się pięć modułów, które wskazują na kondycję gmin w róż-
nych obszarach ich działalności. Niezależny zespół badaczy dr. Marka Reichela z 
Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pod kierow-
nictwem prof. dr. hab. Tadeusza Kudłacza, analizował kondycję gospodarczą 
39 samorządów za pomocą 24 wskaźników. Usystematyzowane i opracowane 
informacje o gminach z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, pozwoli-
ły na wyłonienie niekwestionowanych liderów wśród samorządów Subregionu! 
Serdecznie dziękujemy za nagrodę i gratulujemy sukcesu wszystkim wyróżnio-
nym!
Tekst: Sądeczanin.info/mat. własne
Fot. RG, SS oraz Żaneta Rolka/UMNS

Gorlice wyróżnione w plebiscycie „Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego”!
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13 czerwca br., w Pijalni Wód Mineralnych w Wysowej-Zdroju uroczyście wręczono certyfikaty uprawniające do posługiwania się znakiem 
marki lokalnej KARPATING – to efekt II naboru na użytkowników Znaku.
Certyfikat przedłużający możliwość użytkowania znaku dla Gorlickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego z rąk członków Kapituły odebrał 
Piotr Wielgus z Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, który reprezentował burmistrza Rafała Kuklę. Znakiem KARPATING wyróżniono także 
Festiwal „4 Strony Karpat”, organizowany przez Gorlickie Centrum Kultury i Miasto Gorlice - certyfikat odebrał Dyrektor GCK Janusz Zięba.
Znakiem marki lokalnej Karpating oznaczane są tylko produkty, usługi i inicjatywy charakteryzujące się wysoką jakością, gwarancją po-
chodzenia i przyjaznością dla środowiska.
Certyfikaty przyznaje Kapituła Znaku Promocyjnego KARPATING, w skład której wchodzą:

•     Olga Gałek – przewodnicząca Kapituły, Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych
•     Jacek Kowalski – specjalista od marki miejsca, wykładowca, właściciel Beskid Masala IndoChaty
•     Bartłomiej Sołtys – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie
•     Ewa Wachowicz – producentka, dziennikarka i prezenterka telewizyjna
•     Andrzej Zarych – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

Projekt budowania marki lokalnej koordynuje Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” na czele z Prezesem Zarządu Stanisławem Kaszy-
kiem oraz Dyrektorem Biura Magdaleną Czech.
Marka lokalna KARPATING jest narzędziem promocji produktów i usług związanych z regionem, oferowanych przez twórców i usługodaw-
ców z obszaru powiatu gorlickiego, a także narzędziem promocji lub wsparcia inicjatyw mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju 
powiatu. Marka lokalna KARPATING powstała z potrzeby mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i instytucji 
działających na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu gorlickiego w oparciu o lokalne zasoby obszaru oraz bogate dziedzictwo kultu-
rowo-historyczne.

Certyfikaty marki Karpating przyznane!
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Obchody 

Pieniądze na przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2021-2027

W poniedziałek 27 czerwca uroczyście podpisano i przekazano umowy na opracowanie i przygotowanie strategii dla Zintegrowanych Inwestyc-
ji Terytorialnych na lata 2021-2027. Stowarzyszenie Gorlicki Obszar Funkcjonalny (GOF), w skład którego wchodzą: Miasto Gorlice, Gmina 
Gorlice i Gmina Sękowa – otrzymało dofinansowanie w wysokości blisko 164 tys. zł. Gwarancje dofinansowania odebrali z rąk marszałka 
Witolda Kozłowskiego przedstawiciele Stowarzyszenia: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski oraz Sekretarz 
Gminy Sękowa Michał Diduch.
Dofinansowanie otrzymały także Stowarzyszenie Podhalański Obszar Funkcjonalny, Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny, Stowar-
zyszenie Aglomeracja Tarnowska i Stowarzyszenie Aglomeracja Chrzanowska. Łączna wartość przyznanego wsparcia to blisko milion złotych.
Dofinansowanie będzie przeznaczone na przygotowanie i opracowanie przez stowarzyszenia strategii terytorialnych (Planów Działań ZIT). 
Dokumenty te określą najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 przez podmioty 
z terenu jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład danego Stowarzyszenia ZIT (o ZIT pisaliśmy tutaj).
Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym wyrazić radość, że dzisiaj dochodzi do tego spotkania, ponieważ wszyscy pamiętamy, w ja-
kim trudzie tworzyły się wszystkie ZIT-y. Zaznaczam tu, że my nie wpływaliśmy na proces ich powstawania, jedynie wykorzystywaliśmy instru-
ment instruktażu, informowania i wspierania. Nie wpływaliśmy na wewnętrzne kwestie poszczególne w miejskich obszarach funkcjonalnych 
dlatego, że to by stało w sprzeczności z generalnym założeniem naszej polityki, regionalnej polityki zrównoważonego terytorialnie rozwoju. 
Zresztą, nie tylko terytorialnie - ja to ciągle podkreślam - ale też gospodarczo, społecznie, kulturalnie - powiedział marszałek Witold Kozłowski.
Jesteśmy już po przejściu tego etapu. Kierownictwa we wszystkich ZIT-ach zostały powołane. W związku z tym, kolejnym krokiem jest opra-
cowanie strategii dla każdego ZIT-u. Cieszę się bardzo, że my też wywiązaliśmy się ze zobowiązania i że przeznaczyliśmy środki finansowe na 
to, abyście Państwo mogli w pewnym komforcie finansowym tworzyć te strategie, które są naprawdę bardzo ważne, bo to one ułożą jeszcze 
bardziej – mówię tutaj o tym ułożeniu programowym – politykę każdego ZIT-u, ponieważ nie tylko będziecie musieli Państwo określić pewne 
kierunki rozwojowe, ale również wskazać konkretne projekty i wewnętrznie te strategie przyjąć - dodał marszałek Witold Kozłowski.
Łączna wartość dofinansowania przyznanego pięciu stowarzyszeniom na przygotowanie strategii to 964 tys. zł. Środki pochodzą z Funduszy 
Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Źródło: www.malopolska.pl. mat. własne

10 czerwca br., w Krakowie, odbyło się inauguracyjne spotkanie nowo powstałej komisji klimatu Związku Miast Polskich. W jej prace zaan-
gażowało się już ponad 30 miast - w tym Gorlice - które chcą podjąć wspólne wysiłki na rzecz budowania polityk miejskich przyjaznych dla 
klimatu.
Kilkudziesięciu przedstawicieli z różnych stron Polski przyjechało do Krakowa, by w Pałacu Potockich rozmawiać o sprawach klimatu – dysku-
towano m.in. o drodze jaką powinny obrać miasta w kwestii neutralności klimatycznej, ubóstwie energetycznym i wykluczeniu komunikacyjnym.
W pierwszym posiedzeniu, które odbyło się w piątek, 10 czerwca, oprócz przedstawicieli Krakowa uczestniczyli włodarze i reprezentanci 15 
miast z różnych stron Polski – były to: Warszawa, Lublin, Rzeszów, Ostrów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Bytom, Wałbrzych, Ciechanów, 
Starachowice, Mielec, Gorlice, Wołomin, Kobyłka, Zabrze, Złotów. Podczas spotkania nastąpiło formalne zawiązanie się komisji. Podczas spot-
kania Miasto Gorlice reprezentował Zastępca Burmistrza Łukasz Bałajewicz.
Przewodniczącą komisji została Ewa Całus, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. edukacji klimatycznej, natomiast wiceprzewodniczącym 
– Lech Urbanowski, koordynator Wydziału Środowiska w Kobyłce. Funkcję sekretarza komisji objęła Agnieszka Garncarz, naczelnik Wydziału 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Mielcu.
Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładu Kamila Wyszkowskiego, dyrektora wykonawczego UN Global Compact Network Poland, 
na temat osadzenia działań miejskich w kontekście 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ.
Zaprezentowane zostały także działania w obszarze jakości powietrza, zrównoważonego transportu, zieleni, inwestycji w źródła energii od-
nawialnej, programy informacyjne i edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców.
Członkowie komisji zdecydowali także o najbliższych planach działań, w tym o zajęciu się tematem ubóstwa energetycznego, źródeł energii 
odnawialnej w miastach, gospodarki wodą, strategii zazieleniania miast, pozyskiwania środków na realizację projektów przyjaznych dla klimatu.
Miasta członkowskie chcą uczyć się od siebie, podejmować wspólne inicjatywy i działać na rzecz zmian prawnych pozwalających na budowanie 
proklimatycznych polityk miejskich i promowania rozwiązań systemowych.
Do zadań stałych komisji należy: opracowywanie projektów stanowisk Związku, wymiana doświadczeń w zarządzaniu miastami, podejmowanie 
spraw i problemów z zakresu działania komisji. Komisja powinna odbywać spotkania kwartalne.
Informacja za: Kraków.pl/ Fot. Adrian Pallasch

Komisja Klimatu Związku Miast Polskich rozpoczęła działalność



Boisko przy MZS nr 4 w nowej odsłonie!
Kolejne boisko wyremontowane! Obiekt przy MZS nr 4 jest nowoczesny, bezpieczny dla najmłodszych i funkcjonalny.  
W ramach zadania przebudowane zostało istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej, w efekcie powstały nowe – do piłki nożnej i ręcznej o 
wymiarach 26 x 50 metrów oraz do koszykówki o wymiarach 16,1 x 29,7 metrów.
Nowe obiekty mają bezpieczną nawierzchnię: syntetyczną – poliuretanową. Jest ona wygodna w użytkowaniu, a przy tym elastyczna i trwała w 
eksploatacji. Ponadto przepuszcza wodę, dzięki czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie obiektu w ciągu całego roku.
Remont możliwy był dzięki pozyskanemu przez Miasto Gorlice dofinansowaniu, w wysokości 124 660 zł z projektu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa – MIRS”. Całość prac wyniosła 577 029,90 zł.
Wkrótce, dzięki wnioskowi złożonemu przez Miasto Gorlice wyremontowane zostanie boisko Miejskiego Zespołu Szkół nr 5. Projekt zyskał dofi-
nansowanie Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.
Za pomoc w pozyskaniu dofinansowania dziękujemy Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu oraz Radnej Wo-
jewództwa Małopolskiego Jadwidze Wójtowicz.

Tu powstaje kolejna strefa przemysłowa w Gorlicach!

Za nami pierwsze prace związane z przygotowaniem obszaru pod strefę przemysłową przy ul. Zakole – teren został wykarczowany  
i częściowo zniwelowany!
To kolejna inwestycja ukierunkowana na rozwój gospodarczy miasta i wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców. W obrębie Gorlic 
powstaną kolejne, w pełni uzbrojone, atrakcyjne działki inwestycyjne!
Przypominamy, że Miasto Gorlice pozyskało na budowę strefy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020.
W ramach projektu pod nazwą „Budowa strefy przemysłowej w Gorlicach przy ul. Zakole” planowane jest wyposażenie SAG w niezbędną 
infrastrukturę (sieć wodociągową, kanalizację sanitarną, opadową, gazową, kanały technologiczne, oświetlenie) i wewnętrzny układ ko-
munikacyjny (drogę wewnętrzną ze zjazdami, miejscami parkingowymi, placem manewrowym i chodnikiem).
Teren przeznaczony pod nową strefę stanowią działki o łącznej powierzchni około 5,3 hektara. Wykonawcą robót jest firma TERRA MOTA 
Sp. z o. o. z  siedzibą w Gorlicach.



2 lipca br., w budynku „Sokoła” w Gorlicach, spotkali się człon-
kowie Loży Zdobywców Klubu Korony Gór Polski z całego kraju!
Zdobywców przywitał Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz 
Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech Zapłata.
Podczas wydarzenia miała miejsce weryfikacja osiągnięć klu-
bowiczów, po której odbyła się ceremonia ślubowania i pasowania 
na Zdobywcę Korony Gór Polski. Wśród wyróżnionych obecni byli 
także gorliczanie, pośród których znalazła się Wiesława Brudniak 
– czterokrotna zdobywczyni Korony Gór Polski i inicjatorka spot-
kania w Gorlicach.
Wydarzenie było także okazją do zwiedzenia Miasta Światła – 
goście odwiedzili Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łuka-
siewicza oraz zobaczyli najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w 
Gorlicach.
Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku, a więc w 
2022 obchodzi swój 25 jubileusz! Tworzy ją 28 najwyższych sz-
czytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej 
zdobywcą, trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni 
ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Chętni do tego czynu powołali 
13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego 
należy ponad 95 tysięcy miłośników gór. Spośród nich, godnością 
Zdobywcy szczyci się ponad 4000 osób.
Klub zrzesza nie tylko rodaków z kraju, ale i mieszkańców kil-
ku państw europejskich, a nawet dalekiej Syberii. Organizuje dla 
nich wyprawy na koronne szczyty, imprezy o tematyce górskiej, 
a także posiedzenia Loży Zdobywców, weryfikującej dokonania 
kandydatów na Zdobywców.

Zdobywcy Korony Gór Polski 
spotkali się w Mieście Światła!

Wakacyjne Skarby Małopolski wystartowały w Gorlicach

Miasto Gorlice, Gmina Sękowa oraz Gmina Gorlice zawiązały Stowar-
zyszenie Gorlicki Obszar Funkcjonalny, które stwarza szansę sięgnięcia 
po 20 mln euro dla rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska na-
turalnego oraz aktywizacji społecznej. Środki te wydatkowane będą 
na realizacje Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zapisanych w 
Strategii ZIT, która opracowana zostanie do końca września br.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne stanowią jeden z  instrumentów 
rozwoju terytorialnego współfinansowanego ze środków budżetu Unii 
Europejskiej a ich wdrażanie możliwe jest na obszarach określanych 
jako Miejskie Obszary Funkcjonalne.
Strategia Województwa „Małopolska 2030” określił  6 miejskich ob-
szarów funkcjonalnych, których rdzeń stanowią miasta tracące funkcje 
społeczno - gospodarcze, w tym Miejski Obszar Funkcjonalny Gorlic. 
W związku z pracami dotyczącym opracowania Strategii SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY PAŃSTWA do wypełnienia ankiety, która pozwoli poznać 
Państwa potrzeby, oczekiwania oraz opinie o pożądanych kierunkach rozwoju.
Anonimowa ankieta dostępna jest na stronie www.gof.gorlice.pl. Na stronie znajdziecie też Państwo informacje na temat działalności 
Stowarzyszenia Gorlicki Obszar Funkcjonalny.

Trzy samorządy łączą siły dla wspólnego rozwoju!



1 lipca br., Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla spotkał się z Konsu-
lem Honorowym RP w Rumunii w Braszowie Januszem Szalińskim. 
Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy kulturalnej i gospodarczej mię-
dzy Gorlicami, a miastami z regionu Transylwanii w Rumunii.
Janusz Szaliński został mianowany Konsulem Honorowym w 2018 
roku, przystępując do grona 200 konsulów honorowych, reprezentu-
jących Rzeczpospolitą Polską na świecie.
Konsul  związany jest z Gorlicami – w Mieście Światła spędził swoje 
dzieciństwo i młodość. W 2019 roku, dzięki jego staraniom, RZT 
„Pogórzanie” został zaproszony do Nowego Sołońca w ramach cen-
tralnych dożynek polonijnych organizowanych przez Związek Po-
laków w Rumunii oraz Instytut Polski w Bukareszcie.
Miasto Braszów znajduje się w centrum znanej z powieści o hrabim 
Drakuli Transylwanii. Jest to region turystyczny do którego przy-
jeżdża także wielu Polaków. Konsulat honorowy służy pomocą oraz 
pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych firm z Polski i 
Rumunii.

Konsul Rumunii z wizytą w Mieście Światła

Radio Kraków w Mieście Światła rozpoczęło poszukiwanie Skarbów 
Małopolski! W piątkowej audycji (1 lipca) z gorlickiego Rynku mo-
gliśmy usłyszeć burmistrza Rafała Kuklę, założyciela Skansenu Naf-
towego „Magdalena” Kazimierza Dudka, krywulkarkę Annę Dob-
rowolską, Natalię Hładyk ze Zjednoczenia Łemków oraz Dariusza 
Surmacza z gorlickiej PSP.
Do swojego plenerowego studia gości zaprosili Magdalena Zby-
lut-Wiśniewska i Maciej Wodziński. Rozmawiano o Roku Łuka-
siewicza i jego obchodach, nafcie, Beskidzie Niskim oraz o kulturze 
i tradycjach łemkowskich.
Serdecznie dziękujemy całej ekipie Radia Kraków za przeprowadze-
nie ciekawej audycji oraz promocję Miasta i regionu.

Wakacyjne Skarby Małopolski wystartowały w Gorlicach

Prawie 500 uczestników wzięło udział w Mini Biegu Naftowym 
2022! W niedzielę 19 czerwca br., na terenie Stadionu Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach, najmłodsi rywalizowali w 8 katego-
riach, na różnych dystansach biegowych.
Uczestników wydarzenia, w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice 
Rafała Kukli przywitał Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek,  
a także przedstawiciel organizatora zawodów – Stowarzyszenia 
„Maraton” Prezes Adam Rachwał.
Zawody, które z roku na rok cieszą się coraz większą popularnoś-
cią, były okazją do wspólnej rodzinnej zabawy, promocji sportu  
i zdrowego stylu życia.
Podczas wydarzenia odbył się także pokaz sztuk walki w wykonaniu 
Gorlickiego Klubu Sportów Walki.
Łącznie w biegach indywidualnych wystartowało 463 zawodników, 
co doliczając sztafety daje liczbę blisko pół tysiąca młodych bie-
gaczy.

Mini Bieg Naftowy 2022 za nami!
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            XLVII SESJA RADY MIASTA GORLICE            XLVII SESJA RADY MIASTA GORLICE
30 czerwca 2022 r., w sali sesyjnej im.W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się XLVIII 
Sesja Rady Miasta Gorlice. W zaproponowanym przez przewodniczącego Rady Miasta Gorlice Roberta Ryndaka 
porządku obrad, radni potwierdzili kworum, przyjęli informację o porządku obrad, informację o sporządzeniu 
protokołu z obrad XLVII Sesji Rady Miasta, Informację z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny 
od 16 maja do 15 czerwca 2022 r. Ponadto radni przyjęli i rozpatrzyli 13 projektów uchwał. Pierwsza dotyczyła przejęcia realizacji części 
zadania własnego Województwa Małopolskiego p.n. „Małopolski Festiwal Smaku 2022”. (w zakresie zapewnienia udziału kół gospodyń 
wiejskich podczas wydarzenia odbywającego się w ramach cyklu na terenie Miasta Gorlice). Drugą uchwałą zmieniono uchwałę nr 574/
XLIX/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 maja 2018 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, za-
trudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Miasto Gorlice. Uchwalono także: wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku 
Miejskim przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach (400 zł miesięcznie, 10 godzin dziennie, wyżywienie 15 zł); ustalenie średniej ceny 
jednostki paliwa w Mieście Gorlice na rok szkolny 2022/2023(średnia cena jednostek paliwa: benzyna bezołowiowa PB 98 - 7,45 zł; ben-
zyna bezołowiowa PB 95 - 7,06 zł; , LPG - 3,67zł); zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy; zmianę Uchwały Nr 524/ LI/2021r.w 
sprawie przystąpienia do III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice; przystąpienie 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice - Plan Nr 2 dla obszaru położonego w rejonie ul. Stefana 
Batorego; nabycie na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Sokolskiej.(na cel publiczny- urządzenie 
drogi gminnej ze środków budżetowych Miasta Gorlice); nabycie na rzecz Miasta Gorlice nieruchomość gruntową położoną w Gorlicach 
przy ul.Granicznej(na cel publiczny- poszerzenie drogi gminnej ze środków budżetowych Miasta Gorlice); zatwierdzenie bilansu skonsolido-
wanego Miasta Gorlice za 2021 r.; zmianę Budżetu Miasta Gorlice i Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice za 2022 r. oraz zmianę Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 maja 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku16 maja 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku

16 maja 2022 roku.
- Walne zebranie GTBS Sp. z o.o. w Gorlicach (R. Kukla).
- Wręczenie nagród przedszkolakom - laureatom Miejskiego Konkursu Plastycznego „Po prostu, być jak Ignacy”, zorganizowanego 
w ramach obchodów Roku Łukasiewicza, w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Gorlicach (R. Kukla).
- XIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału SIMP w Gorlicach (R. Kukla).
- Podczas spotkania Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, odebrał Srebrną Honorową Odznakę Stowarzyszenia, przyznaną Uchwa-
łą Prezydium Zarządu Głównego SIMP (R.Kukla).
18 maja 2022 roku.
- Uroczyste wręczenie nagród laureatom Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Gorlicki Mistrz Ortografii, zorganizowanego 
dla uczniów gorlickich szkół podstawowych w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie robocze w sprawie organizacji Gorlickich Dni Rodziny oraz MarszuŻonkilowego (Ł. Bałajewicz).
- Uroczysta Gala wręczenia nagród rankingu Gazety Prawnej ,,Perły Samorządu 2022” - podczas której Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla odebrał wyróżnienie - za zajecie VIII miejsca w kategorii „Najlepszy włodarz” w miastach do 100 tys. mieszkańców 
(Gdynia, R. Kukla).
20 maja 2022 roku.
- Uroczysty Apel z okazji „Dnia Strażaka’’, na zaproszenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach (R. Ku-
kla).
23 maja 2022 roku.
- Oficjalne, uroczyste otwarcie Dziennego Domu Seniora w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
- Uroczyste otwarcie mostu na rzece Sękówka w m. Siary na DW nr 977 - na zaproszenie Władz Gminy Sękowa oraz Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie (R. Kukla).
24 maja 2022 roku.
- Pierwszy Kongres Samorządowy w Starachowicach - na zaproszenie Władz Miasta Starachowice oraz Agencji Rozwoju Regional-
nego (Starachowice, Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
- Spotkanie z Panią Jolantą Sitek Wiceprezes Automobilklubu Bieckiego, w sprawie organizacji 9. Wyścigu Górskiego Magura 
Małastowska (R. Kukla).
- XX. Gala wręczenia dorocznych nagród Starosty Gorlickiego ,,Mosty Starosty 2022’’ oraz ,,Przęsła” , w dziedzinie kultury i sztuki 
- zorganizowana w Galerii Sztuki ,,Dwór Karwacjanów” w Gorlicach (R. Kukla).
25 -26 maja 2022 roku.
- Sesja szkoleniowa, w ramach Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Małopolski (Bukowina Tatrzańska, R. Kukla).
26 maja 2022 roku.
- Posiedzenie Gorlickiej Rady Seniorów (Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
- Posiedzenie Gminnej, Społecznej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Ł.Bałajewicz).
- Spotkanie okolicznościowe, z okazji Światowego Dnia Inwalidy - na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów (Ł.Bałajewicz).
27 maja 2022 roku.
- Warsztaty pt. „Nowa Generacja termomodernizacji zasobów budowlanych z uwzględnieniem poprawy klimatu”, na zaproszenie 
Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Centrum Doskonalenia Badań Naukowych 
Politechniki Krakowskiej (Kraków, R. Kukla).
- Spotkanie z laureatami turnieju szkół średnich „OIL CITY - Galicyjska Gorączka Czarnego Złota” - zorganizowanego przez Biblio-
tekę Pedagogiczną w Nowym Sączu
(Ł. Bałajewicz).

czerwiec 2022
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- Spotkanie w Ratuszu z grupą Seniorów oraz Polonią, z Miasta partnerskiego Nyiregyhaza, której przewodniczył Prezes Samorządu 
Polskiego w Nyiregyhazie Tamás Bárkányi (Ł. Bałajewicz).
28 maja 2022 roku.
- Piknik Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, zorganizowany przez Zarząd Osiedla Nr 1 ,,Starówka” w Gorlicach (R. 
Kukla).
- Spotkanie okolicznościowe, z okazji jubileuszu 100. urodzin mieszkanki Miasta Gorlice (Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie podsumowujące V Zlot Szkolnych Kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
„Wśród Przyjaciół”, pod hasłem „Tu mieszkał i pracował Ignacy Łukasiewicz” (Ł. Bałajewicz).
29 maja 2022 roku.
- Gorlickie Dni Rodziny, połączone z Dniem Dziecka oraz XII. Dniem Osób z Niepełnosprawnościami (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
Z tej okazji w Bazylice Mniejszej w Gorlicach odbyła się msza św., następnie ulicami miasta przeszedł X. Gorlicki Marsz Żonkilowy, 
zorganizowano również okolicznościowy piknik przy szkole Nr 5 w Gorlicach.
30 maja 2022 roku.
- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SIM Małopolska (Miechów, R. Kukla).
- Posiedzenie Komisji Konkursowej, w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Gor-
licach (Ł. Bałajewicz).
- Odebranie symbolicznych czeków w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - podczas konferencji prasowej na Gor-
lickim Rynku, z udziałem Senatora Wiktora Durlaka, Samorządowców z Powiatu Gorlickiego (Ł. Bałajewicz). Miasto Gorlice z Programu 
Inwestycji Strategicznych otrzymało dodatkowe Fundusze (łącznie 19 936 000 zł.) - na remont basenu odkrytego, modernizację dróg
w centrum miasta, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) wraz z odbudową dróg na 
osiedlu Łysogórskim w Gorlicach (I etap) oraz modernizację Miejskich Zespołów Szkół w zakresie dostępności dla osób z niepełno-
sprawnościami.
- Uroczyste otwarcie inwestycji - Domu Pracy Twórczej im. Antoniego Hybla w Ropie (Ropa, Ł. Bałajewicz).
- Jubileuszowa 10. Gala Anioły Wolontariatu 2022 pamięci Pani Renaty Filipowicz - na zaproszenie Kwiatonowickiego Stowarzyszenia 
HOMINI oraz Lokalnego Centrum Wolontariatu (R. Kukla).
31 maja 2022 roku.
- Spotkanie w sprawie programu ZIT, z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy Gorlice, Urzędu Gminy Sękowa (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz).
- Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
1 czerwca 2022 roku.
- Wizyta w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz żłobkach na terenie miasta Gorlice, z okazji Dnia Dziecka (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz). Dzieci otrzymały w prezencie książkę „Cudowna lampa Łukasiewicza”.
- Akcja malowania Panoramy Gorlic przez uczniów gorlickich szkół podstawowych - nad rzeką Ropą w Gorlicach, zorganizowana przez 
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
2-3 czerwca 2022 roku.
- Spotkanie z okazji Święta Wolności i Praw Obywatelskich, z udziałem przedstawicieli Samorządów, na zaproszenie Prezydenta Miasta 
Gdańska (R. Kukla).
4 czerwca 2022 roku.
- Spotkanie podsumowujące „Szkolny Kongres Naftowy Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach”, zorganizowane przez Zespół Szkół nr 1 im. 
Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach na gorlickim Rynku (Ł. Bałajewicz).
5 czerwca 2022 roku.
- Piknik rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, zorganizowany przez Zarząd Osiedla Nr 6 „Zawodzie” w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
- Spotkanie w plenerze, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny, zorganizowane przez Zarząd Osiedla nr 10 
,,Skrzyńskich’ w Gorlicach (R. Kukla).
6 czerwca 2022 roku.
- Spotkanie (w formie online) z Panią Pauliną Surman Zastępcą Dyrektora Kancelarii Zarządu ds. Marketingu i Promocji Regionu Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, w sprawie organizacji Małopolskiego Festiwalu Smaków w Gorlicach 
(Ł. Bałajewicz).
- Wizyta delegacji, przedstawicieli Władz Miasta Turka z Ukrainy - Pana Oleha Hryshkanycha Zastępcy Burmistrza Wspólnoty Teryto-
rialnej Miasta Turka oraz Pana Oleksandra Hvozdinskyya Sekretarza Rady Miasta Turka, w sprawie omówienia możliwości współpracy 
regionalnej i transgranicznej (R. Kukla).
8 czerwca 2022 roku.
- Spotkanie robocze, w sprawie lokalizacji i wizerunku tablicy pamiątkowej - poświęconej Pani Urszuli Gruszczyńskiej patronce byłej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gorlicach, z udziałem przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów oraz kadry pedagogicznej szkoły (Ł. Bałajewicz).
9 czerwca 2022 roku.
- Walne Zgromadzenie MPGK Sp. z o. o w Gorlicach (R. Kukla).
- Spotkanie w sprawie projektu rewitalizacji budynku GCK w Gorlicach, z udziałem przedstawicieli projektanta i wykonawcy inwestycji, 
oraz Dyrektora GCK (Ł. Bałajewicz).
10 czerwca 2022 roku.
- Wręczenie nagród na zakończenie Wiosennego Konkursu Plastycznego Integracyjnego, pod hasłem ,,Gorlice Miasto Światła w 
tradycji i nowoczesności - 200 lat Ignacego Łukasiewicza” - zorganizowanego dla dzieci i młodzieży przez Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne i Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Caritas w Gorlicach (R. Kukla).
- Pierwsze Posiedzenie Komisji Klimatu Związku Miast Polskich (Kraków, Ł. Bałajewicz).
- Piknik z okazji ,,Międzynarodowego Dnia Dziecka’, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 8 „Korczak” i Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ma-
łopolska” w Gorlicach (R. Kukla).
- Uroczyste spotkanie Samorządowców z okazji Święta Małopolski, na zaproszenie
Marszałka Województwa Małopolskiego (Tarnów, R. Kukla).
12 czerwca 2022 roku.
- Zabawa z okazji ,,Międzynarodowego Dnia Dziecka”, zorganizowana przez Radę Osiedla Nr 9 ,,Górne” w Gorlicach (R. Kukla).
13 czerwca 2022 roku.
- Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
- Spotkanie z Panią Anną Cetnarowicz Wiceprzewodniczącą Zarządu Związku Kynologicznego w Polsce - oddział w Nowym Sączu, w 
sprawie organizacji Krajowej wystawy psów rasowych w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
- Posiedzenie Rady Programowej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Ł.Bałajewicz).

czerwiec 2022
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Bogumiła Burkot złożyła wniosek w sprawie drzewostanu parku
W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.06.2022 r. w sprawie drzewostanu w parku informuję, że pracownicy Miejskiego 
Zakładu Usług Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach dokonują na bieżąco przeglądu. Ze względu na fakt, 
że park wpisany jest do rejestru zabytków, usuwanie drzew, a także dokonywanie cięć pielęgnacyjnych drzewosta-
nu poprzedzone musi być uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w 
Nowym Sączu. Informuję, że wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu, o którym mowa w 
Pani wniosku, po jego uzyskaniu nastąpi wycinka drzewa. Także prace pielęgnacyjne drzew rosnących przy alejkach 
zostaną przeprowadzone niezwłocznie po dokonaniu uzgodnień z wymienionym wyżej organem ochrony zabytków.
Joanna Bubak złożyła interpelację w sprawie tablic w Parku
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 30.06.2022 r. w sprawie umieszczenia w 
gorlickich parkach tablic zawierających opisy ciekawszych gatunków roślin uprzejmie informuję, że tego rodzaju tabli-
ce zostaną ustawione w Parku Miejskim im. W. Biechońskiego w lipcu b.r. Natomiast po opracowaniu merytorycznym 
treści dotyczącej opisu gatunków występujących w Parku Miejskim im. W. Mc Garvey‘a, wykonanie tablic w tym parku 
zostanie zaplanowane jako propozycja zadania do realizacji ze środków Budżetu Miasta Gorlice na rok 2023.
Interpelowała też w kwestii remontu ul. Andersa
W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 30.06.2022 roku w sprawie udzielenia informacji na temat działań 
podjętych sprawie remontu końcowego odcinka ul. Andersa informuję, że w grudniu ubiegłego roku miasto uregu-

lowało stany prawne gruntów niezbędnych pod budowę drogi. Z uwagi na duży spadek terenu (około 20%) oraz usytuowanie istniejących 
zjazdów nie widzę możliwości utwardzenia drogi w trybie remontu. Konieczne jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego z opcją połącze-
nia ulicy Andersa z ulicą Brzozową, po wykupie niezbędnego terenu od strony ul. Brzozowej. Na dzień dzisiejszy nie widzę możliwości 
wprowadzenia zadania do realizacji w bieżącym roku. Sprawa będzie przedmiotem analizy przy konstruowaniu budżetu na lata następne.

Ryszard Ludwin złożył interpelację w kwestii remontu ul. Reymonta
W odpowiedzi na interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta w dniu 30.06.2022 r. w sprawie remontu ulicy Reymonta 
i ulic wokół Rynku informuję, że remont nawierzchni ulicy Reymonta wymaga w pierwszej kolejności wykonania roz-
działu kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje deszczową i sanitarną, po uprzednim wykonaniu dokumentacji pro-
jektowej. Obecnie możliwe jest wykonanie remontu cząstkowego ul. Reymonta w ramach bieżącego utrzymania dróg. 
W odniesieniu do poprawy stanu ulic w rejonie Rynku, informuje, że w dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach 
drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Gorlice otrzymało środki na modernizację nawierzchni ulic w ob-
rębie Starówki. Remonty przejdą ulice Wróblewskiego, Rynek, Cicha, Wąska, Piekarska i część odcinka Karwacjanów.
W ramach zadania planowana jest również przebudowa deptaka ul. 3 Maja, która obejmie wymianę zniszczonej 

nawierzchni z kostki granitowej i kostki betonowej, przebudowę oświetlenia, instalacji podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, zakup i montaż małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, kwietniki, donice, stojaki na rowery) oraz zaprojektowanie i 
wykonanie nowej aranżacji zieleni. Miasto Gorlice w najbliższym czasie planuje ogłosić przetarg na wyłonienie Wykonawcy związanego z 

remontem ulic w obrębie Rynku w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Lucyna Jamro złożyła wniosek w sprawie ronda przy DW 977
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 30.07.2022 roku w sprawie remontu urządzeń odwadniających obrębie ron-
da przy DW 977 ul. Stawiska i stanu technicznego chodników w ciągu DW 979 ul. Skrzyńskich informuję, że wniosek 
został przekazany do zarządcy dróg tj. do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o zajęcie stanowiska i 
podjęcie stosownych. O dalszym toku sprawy zostanie Pani poinformowana niezwłocznie po uzyskaniu pisemnej od-
powiedzi z ZDW Kraków.
Beata Mikruta-Kawa interpelowała w sprawie uprzątnięcia potoku Stróżowianka
W odpowiedzi na Pani wnioski zgłoszone na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 30 czerwca br. uprzejmie informuję, że 
pismem z dnia 6 lipca br. Urząd Miejski w Gorlicach wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni Wisłoki w Jaśle z prośbą o uprzątnięcie potoku Stróżowianka z zalegających odpadów. W sprawie loka-
lizacji dodatkowych ławek nad potokiem Stróżowianka oraz na początkowym odcinku ul. Bieckiej informuję, że z uwagi 
na skargi Mieszkańców w zakresie spożywania alkoholu oraz nadmiernego hałasu szczególnie w godzinach nocnych, 
jak również zaśmiecania terenu przez osoby postronne, wniosek nie znajduje uzasadnienia. W zakresie ustawienia 
ławek w rejonie zakładów Forest - Saint Gobain wyjaśniam, że po planowanym wykonaniu parkingu poza pasem dro-
gowym zostaną ustawione ławki na chodniku, gdzie aktualnie parkują samochody.
Interpelowała też w sprawie rozwiązania problemu osoby bezdomnej

w odpowiedzi na Pani Pismo z dnia 29.06.2022 r. w sprawie rozwiązania problemu osoby bezdomnej przebywającej na przystanku au-
tobusowym w rejonie Forestu w Gorlicach, której zachowanie oraz zapach uniemożliwia normalne funkcjonowanie mieszkańców poblis-
kiego bloku mieszkalnego, uprzejmie informuję, że w 2022 r. Straż Miejska odnotowała jedną interwencje zgłoszoną oraz jedną podjętą 
z własnej inicjatywy przez strażników miejskich w stosunku do osoby bezdomnej przebywającej w tamtym rejonie. Osoba ta została 
pouczona i podporządkowała się poleceniom.Na podstawie informacji przekazanej przez Komendę Powiatową Policji w Gorlicach wynika, 
że Policja w 2022 r. podjęła 52 interwencje zgłoszone lub własne wobec osób bezdomnych we wskazanym rejonie. W przeważającej 
mierze dotyczyły one spożywania alkoholu, nieobyczajnego zachowania oraz zanieczyszczania. W tych sprawach zostało sporządzone 44 
wnioski o ukaranie w stosunku do jednego mężczyzny. Osoba ta była również kilkukrotnie doprowadzana do Izby Wytrzeźwień w Nowym 
Sączu. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach skierowała również wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych 
w Gorlicach o zastosowanie środków zmierzających do leczenia uzależnień od alkoholu. Ustalono, że wobec osoby bezdomnej o której 
mowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach podejmuje przewidziane ustawą o pomocy społeczne czynności zapewniając 
jej w okresie zimowym pobyt w ogrzewalni lub Nowosądeckim Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu. Ponadto 
ustalono, że osoba ta pobiera świadczenia rentowe posiadając tym samym środki do życia. Jej przebywanie na terenie miasta w różnych 
miejscach publicznych wynika z przyjętego stylu życia. Problem w/w osoby bezdomnej oraz jej stylu życia znany jest od wielu lat pracow-
nikom Straży Miejskiej, Policji oraz pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Gorlicach. W minionym okresie wielokrotnie 
podejmowane były działania przez Straż Miejską w rejonie centrum Miasta Gorlice na podstawie monitoringu oraz z własnej inicjatyw 
strażników miejskich, kierowane były wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gorlicach efektem czego osoba ta w centrum miasta 
stosuje się do obowiązującego prawa jest rzadko widziana. W każdym przypadku ujawnienia jej zachowania niezgodnego z przepisami, 
podejmowane są adekwatne środki prawne. Osoba bezdomna informowana jest o możliwości korzystania z nowo oddanej do użytku 
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28 czerwca br. odbyły się wybory uzupełniające Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 6 
„Zawodzie”. Swoje kandydatury zgłosiło 3 osoby – Alicja Janik, Maciej Augustyn i Tomasz 
Woźniak. W głosowaniu udział wzięło 50 mieszkańców. Po wyjęciu kart z urny i przeli-
czeniu, nową Przewodniczącą została Alicja Janik, która zdobyła 27 głosów. Gratulujemy 
i życzymy owocnej pracy na rzecz osiedlowej społeczności i płynącej  z niej satysfakcji, 
pomyślności oraz dużo siły do działania! Podziękowania za zaangażowanie w życie lo-
kalnych społeczności kierujemy także do wszystkich mieszkańców uczestniczących w 
wyborach.

Wybory Przewodniczącego 
na Osiedlu nr 6 „Zawodzie”

XXVII Międzynarodowe Mistrzostwa Gorlic w szachach szybkich
25 czerwca br., ponad 100 zawodników wzięło udział w XXVII Międzynarodowych Mistrzostwach Gorlic w szachach szybkich.
Turniej otworzyli organizatorzy – reprezentacja Klubu Szachowego „Kornuty“ – Przezs Zarządu Piotr Kretowicz oraz Wiceprezes ks. Jerzy 
Gondek, a także Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla i Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach Barbara Kuk.
W Mistrzostwach udział wzięli zawodnicy i zawodniczki reprezentujące swoje kluby i miejscowości, m.in.: BŠK Bardejov (Słowacja), 
Mukaschevo (Ukraina), LKS Sanovia Lesko, LKS Uran Łukowica, PUKS Karolina Tarnów, Krośnieński Klub Szachowy „Urania“ Krosno, 
Biecz, Siołkowa, Klub Szachowy „Czarny Koń“ Rogi, Nowy Sącz, Lis Szachownicy Lisia Góra, Kgl Szarotka Wadowice Górne, UKS Cebulka 
Warzyce, Towarzystwo Szachowe „Skoczek“ Sędziszów Młp., GOSiR Jedlicze, Krzywa, ULKS Lipinki, Siedliska, Siołkowa, Ciężkowice, Klub 
Szachowy Kana Tarnów, SP Szymbark, SP Szalowa.
W Turnieju zagrała także liczna reprezentacja Gorlickiego Klubu Szachowego „Kornuty“ oraz dzieci ze wszystkich gorlickich szkół.
2. Lina Smochko – Mukaschevo (Ukraina)
Na zakończenie turnieju, najlepsi otrzymali nagrody, a wszyscy junior-
zy dyplomy i upominki.
Gratulujemy! Turniej w takim kształcie mógł się odbyć dzięki wsparciu: 
Miasta Gorlice, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o., Piekarni Cukierni Weronica Janusz Pietrucha, Restauracji 
Dark Pub Dariusz Święs, F.H.U.P. Waflex Michał Radzik i Kamila Ra-
dzik, F.H. Jadwiga Augustyn, Przedsiębiorstwa Handlowego BARTEX 
Bartosz Szufa. Serdecznie dziękujemy!
Źródło: Klub Szachowy „Kornuty”

ogrzewalni przy ul. 11 go listopada 54a. Podejmowane działania wyczerpują możliwości prawne oraz brak jest innych skutecznych me-
chanizmów do zastosowania wobec w/w osoby. Komendant Powiatowy Policji. Wyrażam przekonanie, że podejmowane działania przez 
Straż Miejską i Policję przy aktywnym udziale społeczeństwa w zakresie informowania o ujawnionych naruszeniach porządku prawnego, 

pozwolą na ograniczenie i skuteczne wyeliminowanie negatywnych społecznie zachowań osób bezdomnych.
Adam Piechowicz interpelował w sprawie remontu nawierzchni ulic Jezierskiego i Rybickiego
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 30.06.2022 roku w sprawie remontu nawierzchni ulic Jezierskiego i Rybickie-
go informuję, że z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasta Gorlice w chwili obecnej nie ma możliwości umiesz-
czenia zadania Istniejące ubytki w nawierzchni zostaną uzupełnione w niezbędnym zakresie przez służby miejskie w 
ramach środków na bieżące utrzymanie dróg. Wniosek będzie przedmiotem analizy przy konstruowaniu budżetu na 
lata następne.
Jan Wojnarski interpelował w sprawie bezpieczeństwa drogowego
 W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 30.06.2022 roku w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Lenar-
towiczów informuję, że nawierzchnia ulicy została wykonana w maju br, a na wykonane roboty obowiązuje gwarancja 
do 10 czerwca 2027 roku. Jakakolwiek ingerencja w warstwy konstrukcyjne nawierzchni spowoduje utratę tej gwa-
rancji. Należy zaznaczyć, że progi zwalniające powodują nadmierne niszczenie nawierzchni w miejscach mocowania, 
utrudniają spływ wód, a w okresie zimowym utrudniają odśnieżanie. Dodatkowo wstrząsy i drgania eksploatacyjne są 
uciążliwe dla mieszkańców sąsiednich posesji, a hamowanie i przyśpieszanie powoduje nadmierne wydzielanie spalin. 
Progi stanowią także zagrożenie dla pojazdów jednośladowych. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty wniosek nie 
może być załatwiony pozytywnie.
W sprawie lustra drogowego przy wyjeździe z drogi bocznej od ul. Sosnowej informuję, że zostało ono zamontowa-

ne w 2012 roku przez okres 10 lat spełniało swoje zadanie. Lustra drogowe pozwalają na poprawę widoczności, natomiast to kierujący 
pojazdem musi ocenić odległość nadjeżdżającego pojazdu i jego prędkość. Faktem jest, że lustra drogowe poprzez zmianę perspektywy 
mogą się przyczynić do powstania kolizji, szczególnie w przypadku kierujących o małym doświadczeniu w korzystaniu z tego urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu. W związku z tym, że lustro przy ul. Sosnowej nie jest uszkodzone nie widzę potrzeby ustawiania w tym miejscu 
nowego.
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16 czerwca br., na gorlickim Rynku odbył się II Koncert Uwielbienia „Śpiewaj Panu Cała Ziemio“. Wydarzenie rozpoczął koncert Dziecięcej 
Scholi Parafialnej z parafii p.w. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach pod przewodnictwem Patrycji Przybylskiej i Pawła Jędrzejowskiego. Gościn-
nie wystąpiły Dobrawa Tomasik i Karolina Niemiec.
Ze względu na warunki atmosferyczne opóźnił się Koncert Uwielbienia Teleo, który rozpoczął się po godz. 20:00.
Teleo to grupa założona przez rodzeństwo Angelikę i Pawła Jędrzejowskich, którzy od wielu lat zbierają doświadczenie artystyczne, grając 
koncerty ogólnopolskie oraz tworząc własną muzykę. To twórczość pełna energii, nadziei, motywująca do życia i wychodząca naprzeciw 
obecnym potrzebom ludzi.
Koncert Uwielbienia to inicjatywa promująca muzykę chrześcijańską, wyrażona śpiewem i modlitwą.

II Koncert Uwielbienia za namiII Koncert Uwielbienia za nami

10 czerwca br., w Sali Domu Polsko-Słowackiego odbył się finał In-
tegracyjnego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży z Gorlic i 
Ziemi Gorlickiej „Gorlice – Miasto Światła w tradycji i nowoczesnoś-
ci – 200 lat Ignacego Łukasiewicza”. Konkurs został przygotowa-
ny przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne i Niepubliczną Szkołę 
Podstawową Specjalną w Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczym 
Caritas w Gorlicach, we współpracy z Miastem Gorlice.
Tematem prac była lampa naftowa, widziana oczami dzieci i mło-
dzieży. Wszystkie prace prezentowały niezwykle wysoki poziom, a 
wśród nich znalazła się nawet lampa mówiąca!
Konkurs skierowany był do dzieci z Miejskich i Niepublicznych Pr-
zedszkoli, uczniów Miejskich Zespołów Szkół oraz uczniów Szkół 
Specjalnych.
Nagrody wręczyli Burmistrz Rafał Kukla wraz z Dyrektor DRO Cari-
tas Izabelą Marondel. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspa-
niałych prac i nagród!

Stworzyli 
niezwykłe lampy!



14 czerwca br. w Dworze Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „BIEG PO ZDROWIE“, zorganizowa-
ny przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach.
Konkurs skierowany był do uczniów klas IV szkół podstawowych, uczestniczących w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej. W 
bieżącym roku szkolnym, interwencję realizowało 20 placówek szkolnych, spośród których 11 nadesłało prace plastyczne. Tematyka kon-
kursu dotyczyła kształtowania postaw prozdrowotnych w kontekście wiedzy na temat szkodliwości tytoniu.
Komisja Konkursowa wyłoniła 4 Laureatów oraz przyznała 4 Wyróżnienia.
• I miejsce – Maria Włodarz – Szkoła Podstawowa w Bobowej
• II miejsce – Magdalena Wołkowicz – Szkoła Podstawowa w Bobowej
• III miejsce – Kacper Róż – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzeszynie, Natalia Tabiś – Szkoła Podstawowa w Bobowej.
Wyróżnienia otrzymali: Patryk Zieliński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżówce, Maksymilian Zieliński ze Szkoły Podstawowej w 
Dominikowicach, Robert Kaleta z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Binarowej oraz Bartosz Mikuś ze Szkoły Podstawowej w Lipinkach.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Powiatową Stację Sa-
nitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach.
Na wydarzeniu obecni byli: Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Radna Wojewódzka i Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jadwiga 
Wójtowicz, Wójt Gminy Moszczenica Jerzy Wałęga, Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Zdzisław Tohl, Kie-
rownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech Zapłata, Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury Janusz Zięba oraz Dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach Beata Mikruta-Kawa.
W ramach akcji, uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów Pana Marka Szczotkowskiego – psychoedukatora, specjalisty ds. nieletnich 
oraz Pani Agnieszki Załęskiej – pedagoga reprezentującego Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorlicach, obejrzeć inscenizację pt. 
„Sąd nad papierosem” w wykonaniu przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola „Wesołe Krasnale” oraz rymowanek antytytoniowych, 
które zaprezentowały dzieci ze szkół podstawowych w: Bobowej, Bystrej, Strzeszynie, Stróżówce i Dominikowicach, a także wysłuchać 
niezwykle utalentowanej Emilii Cisowskiej – podopiecznej Gorlickiego Centrum Kultury.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim zwycięzcom konkursu!

Bieg po zdrowie: Bez dymu do celu!

Do 14 lipca można było zobaczyć wystawę „Polecie”, która prezen-
towana jest w gorlickim „Sokole”. W miniony piątek odbył się jej 
wernisaż.
Ilonę Karp – autorkę prac – w murach „Sokoła”, w imieniu Burmis-
trza Miasta Gorlice, przywitał Kierownik Wydziału Oświaty Kultury i 
Promocji Wojciech Zapłata
Ilona Karp to artystka urodzona 1997 roku w Gorlicach, absolwentka 
Liceum Plastycznego im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie. Obec-
nie studentka czwartego roku wydziału malarstwa w Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Mirosława 
Sikorskiego.
„Motywy obrazów czerpane z rodzimego Beskidu Niskiego przed-
stawiają sceny występujące po czasie żniw i zbiorów, na przełomie 
lata i jesieni. Opadłe jabłka, zwiędłe słoneczniki, wyrzucone war-
zywa oraz trawa w formie ususzonej i przetworzonej przez człowieka 
- mówi autorka. Stogi siana pozbawione skomplikowanego kontek-
stu przestrzennego, wypiętrzają swoją złożoną budowę. Staram się 
te obiekty potraktować abstrakcyjnie, jako wolnostojące rzeźby w 
przestrzeni przy zachowaniu ich dogłębnego studium.”

Polecie - wystawa w gorlickim Sokole



gorlice.pl   |   facebook.com/gorlice   |   instagram.com/miastogorlice 

Wydawca: Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2, 38-300 Gorlice | tel.: 18 35 36 200 | fax: 18 35 51 212 | email: um@um.gorlice.pl 

         Redaktor naczelny: Roman J. Dziubina 

Rada Programowa: Łukasz Bałajewicz - przewodniczący, Joanna Bubak, Roman J. Dziubina, Marcin Gugulski, 

Daniel Janeczek, Beata Mikruta - Kawa, Teodor Włosek

Skład: Urząd Miejski w Gorlicach  

Nakład: 3000 egz.

Weekend 17-19 czerwca br. przyniósł miłośnikom sportów motorowych i szybkich samochodów wiele wrażeń, a to za sprawą 9. Wyścigu 
Górskiego Magura Małastowska!
Rywalizację otworzyło Badanie Kontrolne, które odbyło się na gorlickim Rynku w piątek 17 czerwca. W wyniku odbiór administracyjnego, 
do rywalizacji dopuszczono rekordową liczbę zawodników – 51 kierowców klasyfikowanych w GSMP oraz 3 zawodników w kategorii histo-
rycznej cyklu.
Zawody otworzyła Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała, która przypomniała, że kilka dni wcześniej, Automobilklub Biecki – organiza-
tor zawodów, otrzymał aż trzy wyróżnienia w rankingu wydarzeń sportowych regionu: Automobilklub Biecki okazał się najlepszą drużyną, 
wyścig na Magurę Małastowską najlepszym wydarzeniem sportowym, a Marek Sitek – Prezes Automobilklubu Bieckiego – najlepszym 
działaczem sportowym regionu.
Na otwarciu obecni byli także Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak i Sekretarz Miasta Daniel Janeczek, którzy podkreślili 
promocyjną rolę Wyścigu i podziękowali Organizatorom.
Trasa wyścigu liczyła 3610 metrów – rozpoczynała się na wysokości Gospody Magurskiej w Małastowie a kończyła na szczycie Magury 
Małastowskiej. Różnica wysokości wyniosła 192 metry, a średni wznios to 5,31%.
W sobotę, 19 czerwca, po podjazdach treningowych, rozpoczęła się 5. Runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Do rywalizacji 
stanęło 52 zawodników. Najwyższe miejsce podium zajął jeżdżący Fordem Fiesta Sebastian Stec.
W niedzielę, 10 czerwca, 6. Rundę Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski wygrał Jędrzej Szcześniak, zawodnik Automobilklubu Kró-
lewskiego.
Po tym emocjonującym weekendzie, zawodników czekają 3 tygodnie przerwy. 15 lipca staną na starcie kolejnych rund Górskich Samocho-
dowych Mistrzostw Polski – tym razem rywalizacja przeniesie się na Słowację, gdzie odbędzie się wyścig na Jankov Vrsok, a tydzień później 
wielkie motoryzacyjne święto – wyścig Limanowa – Przełęcz pod Ostrą, który będzie polską rundą FIA EHC (Mistrzostw Europy FIA w 
Wyścigach Górskich).
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów i bezpiecznych przejazdów!
Źródło: Agencja UMA, Foto: Agnieszka Wołkowicz

9. Wyścig Górski Magura Małastowska za nami!


