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1 lutego br. nasze miasto 
odwiedzili Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski oraz Wice-
marszałek Łukasz Smółka, 
którzy uczestniczyli w spot-
kaniu zorganizowanym ze 
wspólnej inicjatywy Mar-
szałków oraz władz gmin 
z terenu Ziemi Gorlickiej. 

Marszałkowie Małopolski z wizytą w Gorlicach

Wśród zaproszonych goś-
ci nie zabrakło także Poseł 
na Sejm RP Barbary Bartuś 
oraz Radnej Województwa 
Małopolskiego Jadwigi Wój-
towicz.
Pierwszym punktem spotka-
nia było przekazanie umowy 
na budowę Strefy Aktyw-
ności Gospodarczej przy 

ul. Zakole. Następnie przed-
stawiciele ZGZG poruszali 
ważne kwestie dla posz-
czególnych gmin i całej Zie-
mi Gorlickiej, m.in. problem 
zanieczyszczenia powietrza, 
budowy wodociągów, in-
frastruktury drogowej.
Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla odniósł się także 
do tematu przypadających w 
2022 r. obchodów okrągłych 
rocznic urodzin oraz śmierci 
Ignacego Łukasiewicza.
Wraz z Marszałkami nasze 
miasto odwiedzili: Dyrektor 
Departamentu Środowiska 
Karolina Laszczak, Dyrektor 
Departamentu Zrównoważo-
nego Rozwoju Joanna Ur-
banowicz oraz Dyrektor De-
partamentu Zarządzania 
Programami Operacyjnymi 
Jakub Szymański.

Święta Wielkiej Nocy zbliżają 
się wielkimi krokami, a wraz z 
nimi gorlicki Kiermasz Wielka-
nocny (27-28 marca). Wszyst-
kich, którzy chcieliby, aby na 
ich stołach zawitały świeże i 
zdrowe produkty, przygotowa-
ne przez lokalnych producen-
tów i Koła Gospodyń Wiejskich, 
zapraszamy na gorlicki Rynek. 
Będzie można skosztować lo-
kalnych potraw i poznać regio-
nalne produkty

Zaproszenie 
na Kiermasz Wielkanocny

SAG przy ul. Zakole
Rozpoczęły się już działania 
związane z utworzeniem Strefy 
Aktywności Gospodarczej przy 
ul. Zakole, a dziś, z rąk Mar-
szałka, Burmistrz Rafał Kukla 
odebrał umowę na realizację 
tego przedsięwzięcia. Przypo-
minamy, że Miasto Gorlice po-
zyskało na SAG przy ul. Zakole 
5 083 671,50 złotych! Całkowita 
wartość projektu to 7 355 075 
zł.
Jest to kolejne działanie ukie-
runkowane na rozwój gospodar-
czy miasta. W ramach zadania 
planowane jest wyposażenie 
SAG w niezbędną do jej funk-
cjonowania infrastrukturę oraz 
budowa wewnętrznego układu 
komunikacyjnego, tj. droga we-
wnętrzna ze zjazdami, miejsca-
mi parkingowymi, placem ma-
newrowym i chodnikiem.
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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.

3luty 2021

W 2018 roku na Cmentar-
zu Wojennym nr 91 odsło-
nięty został pomnik żołnierzy 
słoweńskich poległych w la-
tach 1914-1918. 25 lutego br. 
wizytę w tym miejscu złożył 
minister obrony i wicepremier 
Republiki Słowenii Matej To-
nin.
W czasie wizyty, Minister 
Obrony wraz z Ambasador 
Republiki Słowenii w Polsce 
Boženą Forštnarič Boroje, w 
towarzystwie Korpusu Dyplo-
matycznego i przedstawi-

cieli polskiej armii na czele 
z gen. bryg. Grzegorzem 
Grodzkim, złożyli wieniec 
pod obeliskiem ku pamięci 

Minister Obrony Słowenii Minister Obrony Słowenii 
upamiętnił poległych żołnierzyupamiętnił poległych żołnierzy

10 lutego br. odbyło się zebra-
nie Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej. Oprócz ustalonego 
harmonogramu, było okazją 
do spotkania z księdzem Ar-
kadiuszem Barańczukiem. 
Prawosławny duchowny zmie-
nia dotychczasową diecezję z 
przemysko - gorlickiej na łódz-
ko - poznańską. Z tej okazji 
członkowie ZGZG złożyli mu 
najserdeczniejsze życzenia i 
podziękowania za lata dobrej 
współpracy na rzecz lokalnej 
społeczności i osób niepeł-
nosprawnych.
Ksiądz Arkadiusz Barańczuk 
był proboszczem parafii 

prawosławnej w Gładyszowie 
i dyrektorem Prawosławnego 
Ośrodka Miłosierdzia Eleos. Pr-
zez lata, swoją posługą i zaan-
gażowaniem udowadnił, że nie 
ma dla niego rzeczy niemoż-
liwych. Duchowny zostaje na 
ziemi gorlickiej i będzie nadal 
niósł pomoc potrzebującym w 
fundacji „Ilios“.
W imieniu społeczności ziemi 
gorlickiej, życzenia złożył Pr-
zewodniczący Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej Rafał Kukla, 
Przewodniczący Zgromadzenia 
Grzegorz Nosal oraz Wójtowie i 
Burmistrzowie wszystkch gmin 
Powiatu.

Podziękowali księdzu BarańczukowiPodziękowali księdzu Barańczukowi

poległych żołnierzy słowe-
ńskich oraz zapalili znicze 
pod krzyżem centralnym.
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14 lutego br., w tradycyjne Wa-
lentynki, na gorlickim Rynku 
odbył się charytatywny mini 
kiermasz. Dzięki hojności gor-
liczan udało się zebrać 10220 
zł! Całkowity dochód przezna-
czony został na pomoc rodzinie 
z Klimkówki, która straciła dach 
nad głową, po pożarze domu w 

grudniu ubiegłego roku.
W akcję zaangażowali się: 
Stowarzyszenie Wspólnota Be-
skidzka Lilia Złotogłów ze Sme-
rekowca, panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich z Uścia Gorlickiego, 
Stawiszy, Skwirtnego, Hańczo-
wej i Gładyszowa, Parafialne 
Koło Caritas ze Smerekowca, 

Z ŻAŁOBNEJ KARTYWalentynkowy kiermasz charytatywny
Restauracja Sala Ranczo, agro-
turystyka „Pod Grzybkiem”, 
Zumba Show Gładyszów, 
Fundacja Ilios z Gładyszowa, 
Miasto Gorlice, mieszkańcy 
Smerekowca oraz rodzina i 
przyjaciele Angeliki, Piotra i 
małego Ignasia.
Dziękujemy za Wasze otwarte 

serca i za wsparcie.
Przypominamy, że rodzinę 
można wspomóc także poprzez 
zbiórkę na portalu zrzutka.pl. 
Cały czas trwają licytacje, z 
których wpłaty również zasilają 
konto pogorzelców.
Foto. Iwona Radecka

Tuż przed świętem zakocha-
nych – Walentynkami, po-
jawiło się serce! 
Na skwerze przy ul. Jagiełły, 
obok Biblioteki, stanął pojem-
nik w kształcie serca, przezna-
czony do zbiórki plastikowych 
nakrętek.
Każdy z nas korzysta z pro-
duktów, które zamykane są 
za pomocą plastikowych na-
krętek – mleka, artykułów 
chemicznych, napojów. Od 
kilku lat zakrętki zbierane są 
w szkołach, przedszkolach i 
innych instytucjach, które na-
stępnie przekazują je do sku-
pu. Cele zbiórek są różne, np. 
zakup wózka inwalidzkiego, 
czy sfinansowanie leczenia dla 
najbardziej potrzebujących. 
Dodatkowo, zbiórka ma też 
aspekt ekologiczny – nakrętki 
przerabiane są na surowiec 
wtórny, co oznacza mniej plas-
tikowych odpadów! Akcja jest 

Przy ul. Jagiełły stanęło wielkie serce
prosta – wystarczy przynieść 
nakrętki do wyznaczonego 
punktu.
Wszyscy gorliczanie będą 
mogli włączyć się w zbiórkę, 
dorzucając swoje nakrętki do 
„serca” stojącego przy ul. Ja-
giełły. Kiedy pojemnik zapełni 
się, zostanie opróżniony, a 
jego zawartość przekazana do 
skupu. Dochód ze sprzedaży 
nakrętek będzie przeznaczany 
na bieżąco dla najbardziej po-
trzebujących – ale cel zawsze 
będzie szczytny!
Zachęcamy wszystkich do 
udziału w akcji! Wybierając 
się na spacer po gorlickiej 
starówce, zabierzmy ze sobą 
nakrętki i wrzućmy do pojem-
nika. Pokażmy wielkie serca i 
dbajmy razem o planetę - to 
nic nie kosztuje, a wiele zna-
czy!

Trwa realizacja zadania pn. 
„Likwidacja zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi oraz śro-
dowiska, powodowanego od-
padami magazynowanymi/
składowanymi w miejscu na 
ten cel nieprzeznaczonym, tj. 
na terenie byłej Rafinerii Nafty 
„Glimar” w Gorlicach przy ul. 
Kard. St. Wyszyńskiego 2, na 
które Miasto Gorlice uzyskało 
pożyczkę ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.
Wartość pożyczki: 9.050.000 
zł. Koszt kwalifikowany zada-
nia – 48.870.000 zł.
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8 lutego br. Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla otrzymał Ho-
norowy Dyplom Zarządu Głów-
nego PTTK, dla Urzędu Miej-
skiego. Wyróżnienie za pomoc i 
współdziałanie wręczyli Wicepre-

zes Zarządu PTTK w Gorlicach 
Henryk Szymański oraz Sekre-
tarz Ewa Magiera.
Miasto Gorlice od lat współpra-
cuje z PTTK, chociażby przez 
współfinansowanie działania 

W Pawilonie Historii Miasta 
dostępna jest nowa, wyjątko-
wa publikacja przedstawiająca 
piękno naszego regionu - al-
bum „Gorlickie pejzaże”.
Blisko stustronicowy album 
w twardej oprawie, zawie-
ra fotografie najważniejszych 
obiektów historycznych m.in. 
kościołów, cerkwi, cmentarzy, 
skansenów, a także atrakcji 
przyrodniczych i lokalnych kra-
jobrazów.
Ziemia Gorlicka zaprezentowa-
na została w 4 porach roku, a 
słowo wstępu do albumu, prze-
tłumaczone zostało na język 
angielski, niemiecki, słowacki 

oraz węgierski, tak by wydaw-
nictwo stanowiło materiał pro-
mocyjny nie tylko dla turystów 
i gości z Polski, a także z zagra-
nicy.
Publikacja wydana została 
przez Wydawnictwo Nova San-
dec przy współpracy z Miastem 
Gorlice.
Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia Pawilonu Historii 
Miasta oraz zakupu dostępnych 
w nim pamiątek i publikacji, a 
także do odbioru bezpłatnych, 
gorlickich ramek pod tablice re-
jestracyjne.
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Muzeum Regionalnego im. Igna-
cego Łukasiewicza. W ostatnim 
czasie Miasto włączyło się także 
w prace nad Gorlicką Odznaką 
Górską.
Na Gorlicką Odznakę Górską 
składa się zdobycie 15 szczytów, 
które znajdują się na terenie 
całego powiatu. W specjalnie 
przygotowanej książeczce uka-
zane zostały one w interesują-
cy sposób - niektóre mówią o 

geograficznym położeniu, inne 
upamiętniają historyczne dzieje, 
wskazują naturalne osobliwości 
przyrodnicze lub ciekawe wyda-
rzenia dotyczące danego miej-
sca.
Gorlicka Odznaka Górska posia-
da jeden stopień. Można ją zdo-
bywać od 7 roku życia. Więcej 
informacji znajduje się na stronie 
PTTK Gorlice.

Nowa publikacja o Ziemi Gorlickiej - album „Gorlickie pejzaże”

Trwa okres składania rocz-
nych zeznań podatkowych 
(PIT). Do 30 kwietnia 2021 r., 
wypełniając PIT, mają Państwo 
możliwość przekazania 1% po-
datku dochodowego na rzecz 
wybranej organizacji pożytku 
publicznego. Zachęcamy gor-
liczan do odpisu 1% podatku 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego działających na 
terenie Gorlic i Ziemi Gorlickiej.
Dzięki zaznaczeniu organizacji, 
na którą ma być przekazany 
1% podatku, kwota ta wędruje 
z budżetu państwa na rzecz or-
ganizacji prowadzącej działal-

ność prospołeczną. A zatem 
sami faktycznie decydujemy, 
gdzie, do jakiej organizacji i 
na jaki cel nasze podatki fak-
tycznie zostaną spożytkowane.
Kto może przekazać 1% po-
datku organizacjom?
• podatnicy podatku docho-

dowego od osób fizycz-
nych,

• podatnicy opodatkowani 
ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych,

• podatnicy prowadzący 
jednoosobową działalność 
gospodarczą i korzystają-
cy z liniowej, 19-procen-

Zostaw 1% w Gorlicach!

Miasto Gorlice uhonorowane przez PTTK

towej stawki podatku,
• podatnicy uzyskujący 

dochód z obrotu papiera-
mi wartościowymi,

• podatnicy uzyskujący 
dochód z odpłatnego zby-
cia nieruchomości,

• 1% podatku dochodowe-
go mogą przekazać rów-
nież emeryci – sprawdź 

jak to zrobić tutaj
• Instrukcja jak przekazać 

1% podatku na rzecz OPP 
w usłudze Twój e-PIT krok 
po kroku znajduje się tu-
taj.

Źródło: materiały własne, www.podatki.gov.pl



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

6 luty 2021

1 marca rozpoczął się remont 
nawierzchni w ścisłym centrum 
miasta - tym samym problem z 
którym przez ostatnie kilka lat 
borykają się kierowcy i władze 
miasta, zostanie rozwiązany, a 
ul. Mickiewicza i fragment Stró-
żowskiej zyskają nową asfaltową 
nawierzchnię. Musimy jednak 
uzbroić się w cierpliwość – pra-
ce wiążą się z czasową zmianą 
organizacji ruchu w tym rejonie. 
Patrzmy uważnie na znaki!
I etap (od 1.03)
W I etapie prac zamknięta zosta-
ła ul. Mickiewicza, na wysokości 
ul. Piekarskiej, do ul. Nadbrzeż-
nej.
Ruch w okolicy Rynku odbywał 
się od ul. Wróblewskiego przez 
ul. Stróżowską i od ul. Wąskiej 
do ul. Stróżowskiej.
II etap (ok. 22.03)
W II etapie wyłączony zostanie 
ruch na ul. Stróżowskiej do skrzy-
żowania z ul. Kołłątaja, możliwy 
będzie zaś ulicą Mickiewicza w 
dół, w kierunku ul. Nadbrzeżnej. 
Prace na tym odcinku planowane 

są na ok. 2 tygodnie.
Po świętach Wielkanocnych, pla-
nowane jest ułożenie mas asfal-
towych na całym odcinku – czyli 
ul. Stróżowskiej i Mickiewicza.
Powyższe daty prac są orienta-
cyjne i mogą ulec zmianie, m.in. 
ze względu na warunki pogodo-
we.
Przypominamy, że na ten remont 
Miasto pozyskało 50% środków 
kwalifikowanych w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych w 
kwocie 486 562,00 zł. Drogę do 
pozyskania środków na remont 
otworzyła ugoda z firmą Szarek, 
o której pisaliśmy. Fundusze, któ-
re firma zobowiązała  się  przeka-
zać, w całości planowane są na 
pokrycie kosztów zmodernizowa-
nia i poprawy nawierzchni dróg w 
centrum miasta, w tym ul. Mic-
kiewicza.
Całkowita wartość zdania „Re-
mont drogi gminnej 27048K w 
km od 0+003,50 do 0+339,00 
(ul. Stróżowska i ul. Mickiewicza) 
w miejscowości Gorlice, Miasto 
Gorlice”, to 973 124,16 zł.

Trwa remont ul. Mickiewicza – są czasowe utrudnienia

Od 14 marca obowiązywać bę-
dzie nowy rozkład jazdy pocią-
gów ze stacji Gorlice Zagórzany 
– zmieniają się godziny odjaz-
dów m.in. do Krakowa.
Rozkład jazdy na trasie Gorlice - 
Kraków:
TLK – PKP Intercity (codziennie)
Gorlice-Zagórzany  (odjazd: 
6.58) – Kraków Główny (przy-
jazd: 9.30)
Gorlice-Zagórzany  (odjazd: 
17:09) – Kraków Główny (przy-
jazd: 19.36)
Kraków Główny (odjazd: 9.45) 
– Gorlice-Zagórzany (przyjazd: 

12.18)
Kraków Główny (odjazd: 19.51) 
– Gorlice-Zagórzany (przyjazd: 
22.09)
Cały czas funkcjonuje też połą-
czenie weekendowe Kolei Mało-
polskich.
Koleje Małopolskie
Gorlice-Zagórzany  (odjazd: 
18.03) – Kraków Główny (przy-
jazd: 20.54) – tylko w niedziele
Kraków Główny (odjazd: 18.06) 
– Gorlice-Zagórzany (przyjazd: 
20.59) – tylko w piątki
Zmieniają się także godziny od-
jazdu w innych kierunkach (Ja-

Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

sło, Tarnów).
Zachęcamy też do skorzystania 
z wygodnej wyszukiwarki połą-
czeń na stronie https://portal-
pasazera.pl/ Do nowego rozkła-

du jazdy pociągów dostosowane 
zostaną także połączenia auto-
busowe z Gorlic na stację Gorlice 
Zagórzany.
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Trwa remont pływalni Fala 

Wszyscy jesteśmy użytkownika-
mi terenów publicznych, takich 
jak chodniki, skwery czy place 
zabaw, dlatego też powinniśmy 
zadbać, aby wygląd tych miej-
sc, który rzutuje na postrzega-
nie Gorlic i ich mieszkańców, 
pozostawał schludny i czysty.
Przypominamy, że zgod-
nie z obowiązującą Uchwałą 
Rady Miasta Gorlice Nr 372/
XXVII/2020 z dnia 17 grudnia 
2020 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta Gorlice, 
osoby utrzymujące zwierzęta 
domowe zobowiązane są do 
niezwłocznego usuwania za-
nieczyszczeń (odchodów) pozo-

stawionych przez zwierzęta do-
mowe w miejscach publicznych.
W celu ułatwienia realizac-
ji tego obowiązku, w ramach 
akcji edukacyjnej w tutejszym 
Urzędzie dostępne są zestawy 
higieniczne (łopatka i torebka), 
pozwalające na posprzątanie 
nieczystości po zwierzętach w 
sposób szybki i higieniczny.
Zgodnie z cytowaną powyżej 
uchwałą, utrzymujący psy zo-
bowiązani są dodatkowo do 
prowadzenia psa na smyczy, 
a w przypadku psa rasy uzna-
nej za agresywną lub psa zag-
rażającego otoczeniu – dodat-
kowo z nałożonym kagańcem. 
Zwolnienie psa ze smyczy do-

puszczalne jest tylko  w miej-
scach mało uczęszczanych, pod 
warunkiem, że pies posiada 
kaganiec, a osoba prowadząca 
zwierzę, ma możliwość pełnej 
kontroli nad jego zachowaniem.
Należy zwrócić uwagę, że pr-
zestrzeganie zasad dotyczą-
cych właściwego utrzymywania 
zwierząt domowych, w tym 
psów  jest szczególnie istot-
ne na terenach o dużej liczbie 
mieszkańców.
Dołóżmy więc starań, aby 
miejsca spacerów z naszymi 
zwierzętami pozostawały czys-
te, mogąc służyć wszystkim.

Apel do właścicieli psów

Ruszył II etap remontu Krytej 
Pływalni Fala. Po ponad 20 la-
tach, budynek, dzięki zupełnej 
modernizacji fasady, zyska 
nowoczesny wygląd, a wnętrze 
strefę rekreacji – saunarium, 
jacuzzi, tężnię i grotę solną!
W związku z tym, że gorlicki 
basen doczeka się takiej roz-
budowy, koszt inwestycji wy-
niesie nie 3,7 mln, ale 5 mln zł!
W ramach remontu na Pływal-
ni utworzona zostanie praw-
dziwa strefa relaksu. Miejsce 
niedziałających paneli słonecz-
nych zastąpią sauny – sucha 
i parowa oraz nowe jacuzzi. 
Powstanie także zabudowany 
taras, na którym pływacy będą 
mogli odpocząć na leżakach. 
Przebudowane zostaną także 
schody na zjeżdżalnie, które 
dzięki zmianie konstrukcji na 
spiralną, dodadzą obiektowi 
charakteru.
W holu głównym, tuż za we-
jściem staną wieszaki, a dalej 
nowe stanowiska z suszarka-
mi. Kasy zostaną przesunięte 
bliżej schodów na widownię 
nad basenem głównym. Przy 

punkcie gastronomicznym 
powstanie także kącik dla dzie-
ci, a przy nim stoliczki.
Poniżej holu, na poziomie w 
którym mieści się niecka do 
nauki pływania, przebudowa 
obejmie przearanżowanie po-
mieszczeń w taki sposób, by 
można w nich było zorgani-
zować grotę solną i tężnię. 
Zbudowana zostanie także 
poczekalnia dla rodziców.
Z zewnątrz Fala także docze-
ka się gruntownych zmian 
– wyremontowana zostanie 
przestarzała fasada budynku. 
Znikną schody prowadzące do 
wejścia z lewej strony – w tym 
miejscu powstanie wiatrołap.
Całkowity koszt inwestycji 
wyniesie około 5 mln złotych. 
Miasto Gorlice uzyskało na 
ten cel dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu w kwocie 
1 476 800 zł. Pozostała część 
kosztów pokryta zostanie z 
pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
na termomodernizację oraz ze 
środków własnych.



Miło nam poinformować, że 
wyłonieni zostali laureaci co-
rocznych nagród i wyróżnień w 
dziedzinie kultury oraz sportu, 
przyznawanych przez Burmistr-
za Miasta Gorlice.
W ubiegłych latach Nagro-
dy Burmistrza Miasta Gorlice 
wręczane były podczas uroc-
zystej gali w trakcie Spotkania 
Noworocznego w Gorlickim 
Centrum Kultury. W tym roku 
pandemia i obowiązujące w 
związku z nią obostrzenia, nie 
dają nam możliwości organiza-
cji tego wydarzenia w zwycza-
jowej formule. Niemniej jednak 
zarówno dla ludzi kultury jak i 
sportu, czas ten nie był czasem 
straconym. Świadczą o tym 
liczne sukcesy, którymi promują 
i reprezentują nasze miasto za-
równo w Polsce jak i za granicą.
Wśród nagrodzonych i wyróż-
nionych znalazło się także spo-
ro młodych osób - uczniów gor-
lickich szkół, członków klubów 
sportowych, którzy już na 
początku swojej kariery mogą 
pochwalić się wieloma osiągnię-
ciami.
Zapraszamy do zapoznania się 
z przygotowanymi filmikami, na 
których przybliżamy sylwetki 
i dorobek nagrodzonych oraz 
wyróżnionych osób.
Laureaci Nagrody Burmistr-
za Miasta Gorlice Rafała Kukli 
w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury:
• Agnieszka Barszcz-Bylica
• Ewa Borcz
• Justyna Dziura
• Dziecięca Grupa Teatralna 

„Być może”
• Krzysztof Gomoła
• Sławomir Litwa
• Leszek Makowiecki
• Michał Telega
• Arkadiusz Zawiliński
Laureaci Nagrody Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kukli za 
osiągnięte wyniki w upowszech-
nianiu kultury fizycznej i spor-
cie:
• Michał Bąk
• Oskar Cionek
• Ryszard Cygańczuk
• Paweł Czupik
• Wojciech Gorzkowicz
• Michał Grygowicz
• Bartłomiej Kaszyk
• Krzysztof Kozłowski
• Piotr Kretowicz
• Tomasz Mordarski
• Marek Mróz
• Przemysław Nikiel
• Mariusz Pietrzycki

• Maciej Serafin
• Krzysztof Szadkowski
• Daniel Szczygieł
• Bartosz Szpyrka
• Dominik Woźniak
• Weronika Zaprzałka
• Marcin Zygmunt
Laureaci Wyróżnienia Burmistr-
za Miasta Gorlice Rafała Kukli za 
osiągnięte wyniki sportowe:
• Tomasz Chmura
• Łukasz Gąsior
• Maksymilian Gorzkowicz
• Kacper Kaszowicz
• Borys Kozień
• Leon Kozień
• Daria Kretowicz
• Marek Podraza
• Paweł Roman
• Marcin Schiller
Wszystkim laureatom ser-
decznie gratulujemy!

Nagrody Burmistrza  w dziedzinie
 kultury i sportu przyznane

KULTURA

AGNIESZKA
BARSZCZ - BYLICA

ARKADIUSZ 
ZAWILIŃSKI

JUSTYNA
DZIURA

EWA BORCZ

KRZYSZTOF
GOMOŁA

LESZEK 
MAKOWIECKI

MICHAŁ TELEGA SŁAWOMIR
LITWA

Dziecięca Grupa 
Teatralna „Być Może“

fot. archiwum prywatne/UM Gorlice/halogorlice.info



SPORT

SPORT - wyróżnieni

Michał Bąk Michał Grygowicz Mariusz Pietrzycki Marek Mróz Marcin Zygmunt

Maciej Serafin Krzysztof Szadkowski Krzysztof Kozłowski Dominik Woźniak Daniel Szczygieł

Bartosz Szpyrka Bartłomiej Kaszyk Wojciech Gorzkowicz Weronika Zaprzałka Tomasz Mordarski

Ryszard Cygańczuk Przemysław Nikiel Piotr Kretowicz Paweł Czupik Oskar Cionek

Daria Kretowicz Kacper Kaszowicz Łukasz Gąsior Maksymilian 
Gorzkowicz

Marcin Schiller

Marek Podraza Tomasz Chmura Borys Kozień Leon KozieńPaweł Romanfot. archiwum prywatne/UM Gorlice/halogorlice.info
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25 lutego br.,o godz. 09:00, w 
zdalnym trybie pracy radnych, 
odbyła się XXIX sesja Rady 
Miasta Gorlice. Po otwarciu 
sesji, potwierdzeniu kworum, 
informacji o porządku obrad, 
radni zapoznali się również 
z informacją o sporządzeniu 
protokołu z obrad XXVIII sesji 
Rady Miasta Gorlice, z infor-
macją z działalności Burmistrza 
Miasta za okres międzysesyjny 
od 16 stycznia 2021r. do 15 
lutego 2021r. oraz rozpatrzyli 
12 uchwał. Pierwsza dotyczyła 
pomocy finansowej dla Wo-
jewództwa Małopolskiego (for-
ma dotacji celowej w kwocie 
50 000 zł, z przeznaczeniem 
na partycypację w kosztach 
opracowania studium planis-

tyczno- prognostycznego lub 
dokumentu równoważnego - 
dotyczącego Rewitalizacji linii 
kolejowej nr 108, na odcinku 
Gorlice- Jasło, celem uspraw-
nienia połączenia Kraków - 
Jasło wraz z rewalityzacją linii 
kolejowej nr 110 i budowę 
łącznicy pomiędzy ww. linia-
mi). Druga uchwała dotyczyła 
zwolnienia z opłaty lub zwrotu 
części opłaty za korzystanie 
z zezwalania na sprzedaż na-
pojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. Trzecią uchwałą 
przyjęto Program opieki nad 
zwierzętami oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Gorlice w 
2021 r. Kolejne uchwały do-

tyczyły uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice - Plan Nr 2” 
przy ul. Tęczowej; „Miasto 
Gorlice- Plan Nr 4” przy ul. Jó-
zefa Kapuścińskiego; „Miasto 
Gorlice - Plan Nr 4. Ponad-
to radni podjęli uchwałę 
w sprawie określenia, sz-
czegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania podmiotom 
prowadzącym działalność 
gospodarczą ulg w spłacie 
należności pieniężnych z ty-
tułu oddania nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub użyt-
kowanie przypadających za 
okres stanu zagrożenia epi-
demicznego albo stanu epi-
demii COVID- 19; w sprawie 

zmiany Budżetu Miasta Gorli-
ce oraz Uchwały Budżetowej 
Miasta na 2021 rok.; w sprawie 
zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Gorlice; 
w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na działalność Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gorlicach złożo-
nej przez Skarżącą (Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji 
uznała skargę za bezzasadną); 
w sprawie uchwalenia planów 
pracy Komisji Rady Miasta Gor-
lice na rok 2021.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 roku16 stycznia 2021 roku do 15 lutego 2021 roku

17 stycznia 2021 roku.
•Uroczystość 76-tej rocznicy 
zakończenia działań wojen-
nych II Wojny Światowej w 
Gorlicach  - pod tablicą pamiąt-
kową usytuowaną przy budyn-
ku Szklarczykówki złożono 
wiązankę kwiatów, zapalono 
symboliczny znicz (R. Kukla).
19 stycznia 2021 roku.
•Spotkanie online z Panem 
Ferencem Kovacem, Burmis-
trzem Miasta partnerskiego 
Nyiregyhaza, na okoliczność 
15- tej rocznicy podpisania 
Porozumienia o współpracy, 
dalszych wspólnych działań 
oraz wymiany doświadczeń  
związanych z bieżącą sytuacją 
(R. Kukla).
•Spotkanie online poświęco-
ne omówieniu sytuacji insty-
tucji kultury Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów, w 
sprawie prowadzenia Muze-
um, zorganizowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Gorlicach 
(R. Kukla).
20 stycznia 2021 roku.
•Spotkanie z Panem Januszem 
Ząbkiem, Prezesem MPGK Sp. 
z o.o. w Gorlicach, w sprawie 
planów i perspektyw rozwoju 
Spółki  (R. Kukla).
22 stycznia 2021 roku.
•Spotkanie z przedstawiciela-
mi GKS (Ł. Bałajewicz).
25 stycznia 2021 roku.
•Spotkanie online  w sprawie 
sytuacji Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów z 

udziałem Wójtów i Burmis-
trzów z Powiatu Gorlickiego, 
zorganizowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Gorlicach 
(R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Sta-
nisławem Gurbą Przed-
stawicielem Fundacji na 
rzecz wspierania Osób Nie-
pełnosprawnych ,,Wyjdź z 
Domu“, w sprawie funkcjo-
nowania Klubu i współpracy z 
Miastem Gorlice (R. Kukla).
27 stycznia 2021 roku.
•Uroczystości 65. rocznicy 
śmierci Księdza Bronisława 
Świeykowskiego – w Bazylice 
Mniejszej w Gorlicach odbyła 
się msza święta, a następnie 
na Cmentarzu Parafialnym 
złożono wiązanki kwiatów i 
zapalono symboliczny znicz 
(R. Kukla).
28 stycznia 2021 roku.
•Podpisanie Porozumienia z 
Panem Józefem Warchołem 
Dyrektorem  Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Bystrej, w zakresie opieki 
nad nekropolią Nr 88 - cmen-
tarza z okresu I Wojny Świa-
towej w Gorlicach  (R. Kukla).
W ramach opieki nad nekro-
polią, uczniowie wraz z opie-
kunami będą dbać o bieżące 
prace porządkowe na cmen-
tarzu, z wyłączeniem prac 
wymagających decyzji  kon-
serwatora zabytków.
•Wręczenie nagród laurea-
tom konkursu ,,Listy do są-

siada”, zorganizowanego dla 
dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i ponadpod-
stawowych z terenu miasta 
Gorlice (R. Kukla).
Konkurs polegał na napisaniu 
listu skierowanego do sąsiada, 
który zanieczyszcza powietrze 
oraz zachęceniu go do bardziej 
ekologicznej postawy wzglę-
dem segregacji odpadów.
3 lutego 2021 roku.
•Spotkanie z Panem Pawłem 
Knapczykiem Dyrektorem 
Departamentu Funduszy Eu-
ropejskich w Urzędzie Mar-
szałkowskim, w sprawie re-
alizacji projektów w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014 – 2020 
oraz nowego okresu finan-
sowania – Umowa Partner-
stwa 2021-2027 (Kraków, R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panem Witol-
dem Kozłowskim Marszałkiem 
Województwa Małopolskiego 
w sprawie  zakresu i terminu 
wizyty w Gorlicach (Kraków, R. 
Kukla).
4 lutego 2021 roku.
•Spotkanie z przedstawiciela-
mi Zarządu Polskiego Związ-
ku Działkowców ,,Karpaty” 
w Gorlicach, w sprawie gos-
podarki odpadami na terenie 
ogrodów przy ulicy Ściegien-
nego i bieżącej działalności (R. 
Kukla).
8 lutego 2021 roku.
•Spotkanie z Panem Ma-

riuszem Duszowiczem, Dyrek-
torem Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Gorlicach, w sprawie 
planów i perspektyw rozwoju 
Ośrodka (R. Kukla).
9 lutego 2021 roku.
•Narada robocza w ramach 
Klastra energii ,,Biała-Ropa”, 
w sprawie nowych możliwoś-
ci działania i pozyskiwania 
środków na zadania z zakresu 
energii i ochrony środowiska 
(Moszczenica, Ł. Bałajewicz).
10 lutego 2021 roku.
•Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kuk-
la).
•Udział w szkoleniu dla człon-
ków Gmin Partnerskich Związ-
ku Gmin Ziemi Gorlickiej pt. 
,,Uwarunkowania realizacji 
i kontroli projektów 2014-
2020 – termomodernizacja” 
oraz ,,Zarządzanie projektami 
w nowej perspektywie finan-
sowej 2021 – 2027”(R. Kukla).
•Spotkanie okolicznościowe 
z księdzem Arkadiuszem  Ba-
rańczukiem, byłym Probosz-
czem Parafii Prawosławnej 
w Gładyszowie i Dyrektorem 
Prawosławnego Ośrodka 
Miłosierdzia ,,Eleos”, podsu-
mowujące działalność na rzecz 
lokalnej społeczności i osób 
niepełnosprawnych (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Kamilem 
Schroederem przedstawicie-
lem Firmy ,,Empol - ener-
gia” Sp. z o.o. w Gorlicach, 

Radni interpelują - Burmistrz odpowiadaRadni interpelują - Burmistrz odpowiada
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w sprawie działalności Firmy 
na terenie miasta Gorlice (Ł. 
Bałajewicz).
11 lutego 2021 roku.
•Spotkanie z Panem Kazimier-
zem Koprowskim Prezesem 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej  w Krakowie, w 
sprawie pożyczki na wywóz 
odpadów niebezpiecznych z 
terenu byłej Rafinerii w Gorli-
cach  (Kraków, Ł. Bałajewicz).
12 lutego 2021 roku.

•Spotkanie  przedstawicie-
li Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej z Panem Witoldem 
Kozłowskim Marszałkiem Wo-
jewództwa Małopolskiego i 
Panem Łukaszem Smółką Wi-
cemarszałkiem Województwa 
Małopolskiego (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
Podczas  spotkania, odbyło 
się oficjalne przekazanie na 
ręce Burmistrza Miasta Gorli-
ce,  umowy na budowę Strefy 
Aktywności Gospodarczej przy 

ul. Zakole ( Całkowita wartość 
projektu to 7 355 075,00 zł. 
- Miasto Gorlice pozyskało na  
ten cel 5 083 671,50 zł.).
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla poruszył m.i. kwestię 
włączenia się Województwa 
Małopolskiego, do przypadają-
cych w 2022 roku obchodów 
okrągłych rocznic - urodzin 
oraz śmierci Ignacego Łuka-
siewicza, w tym promocji tych 
wydarzeń.
W spotkaniu uczestniczy-

li również  Poseł na Sejm RP 
Barbara Bartuś, Radna Wo-
jewództwa Małopolskiego 
Jadwiga Wójtowicz,  Dyrektor 
Departamentu Środowiska Ka-
rolina Laszczak, Dyrektor De-
partamentu Zrównoważonego 
Rozwoju Joanna Urbanowicz 
oraz Dyrektor Departamentu 
Zarządzania Programami Ope-
racyjnymi Jakub Szymański.

Radni interpelują - Burmistrz odpowiadaRadni interpelują - Burmistrz odpowiada
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Adam Pie-
chowicz  in-
t e r p e l o w a ł 
w sprawie 
budowy mo-
n i t o r i n g u 
m i e j s k i e g o 
ul. Stefana 

Batorego.
W odpowiedzi na Pana interpe-
lację z dnia 28.01.2021r. dot. bu-
dowy monitoringu miejskiego 
w rejonie boiska sportowego przy 
ul. Stefana Batorego oraz w re-
jonie skrzyżowania ulic. Bieckiej, 
Asnyka 
i Bardiowskiej, uprzejmie infor-
muję, że w powyższej sprawie za-
sięgnięto opinii Policji i firmy spec-
jalistycznej zajmującej się budową 
sieci teletechnicznych. 
Ustalono, że z ulicy Stefana Bato-
rego, ze względu na konfigurację 
terenu i obiekty budowalne, nie 
ma możliwości technicznych bez-
pośredniego przesyłu sygnału wi-
zyjnego drogą radiową do Urzędu 
Miejskiego. Przedstawiona kon-
cepcja budowy szafy „Rack” z re-
jestratorem w budynku nie należą-
cym do Urzędu Miasta, ze względu 
na ochronę danych osobowych nie 
może być zrealizowana. Koszty 
budowy monitoringu w tym rejo-
nie zostały wstępnie oszacowane 
na kwotę ponad 25 000 zł. 
Z informacji uzyskanych z Komen-
dy Powiatowej Policji w Gorlicach 
wynika, że na przestrzeni 2020r. w 
rejonie ulic. Bieckiej, Bardiowskiej, 
Asnyka i Konopnickiej odnotowa-
no jedno zgłoszenie – dotyczące 
złej organizacji ruchu. Koszty bu-
dowy monitoringu w tym rejonie 
zostały wstępnie oszacowane na 
kwotę ponad 33 000 zł. Monitorin-
giem miejskim nie mogą być obej-
mowane obiekty prywatne jakim 
jest Dworzec Autobusowy. Pragnę 
podkreślić, że Urząd Miasta suk-
cesywnie na przestrzeni ostatnich 
kilku lat rozbudowuje sieć moni-
toringu miejskiego. W ubiegłym 
roku monitoringiem zostało objęte 
Miasteczko Rowerowe, rejon kład-

ki na rzece Ropie i Zawodzie. W 
poprzednich latach rozbudowano 
sieć w rejonie ulicy Słonecznej i 
Kopernika, w Parku Miejskim i na 
ul. Legionów. Zagadnienie to jest 
w ciągłym zainteresowaniu Urzę-
du Miasta jako narzędzie, które 
ma bezpośredni wpływ na poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców.  
Uwzględniając możliwości tech-
niczne jak i finansowe oraz ocze-
kiwania społeczne i występujące 
zagrożenia, w przyszłości zostaną 
podjęte dalsze starania związane 
z rozbudową sieci monitoringu na 
terenie Miasta Gorlice.
W drugiej interpelacji po-
ruszył temat progów zwal-
niających lub budowy wy-
niesionego przejścia na ulicy 
Rybickiego.
W odpowiedzi na wniosek z dnia 
28.01.2021 roku w sprawie mon-
tażu progów zwalniających lub 
budowy wyniesionego przejścia 
na ulicy Rybickiego informuję, że 
z wielokrotnie podawanych do 
publicznej wiadomości powodów 
montaż progów zwalniających nie 
będzie realizowany. Dodatkowo 
należy zaznaczyć, że ulica została 
wyremontowana w latach 2017-
2018, a termin gwarancji na wyko-
nane roboty upływa w 2023 roku. 
Roboty powodujące naruszenie 
nawierzchni spowodują jej utratę. 
W myśl przepisów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
oraz warunków ich umieszczenia 
na drogach z dnia 3 lipca 2003 
roku (tekst. Jedn. Dz. U. 2019 poz 
2311) przejścia dla pieszych w 
miastach należy wyznaczać tylko 
przez ulice układu podstawowego 
uznane za trasy 
z pierwszeństwem. Przez pozo-
stałe ulice dopuszcza się wyzna-
czanie przejść w rejonach szkół 
i innych obiektów do których 
uczęszczają dzieci lub zakładów 
przemysłowych, gdzie występuje 

duża koncentracja pieszych. Żad-
na z wyżej wymienionych przesła-
nek nie zachodzi na ul. Rybickie-
go, stąd przejście nie powinno 
być budowane, tym bardziej że 
ciąg pieszy jest usytuowany tylko 
po jednej stronie ulicy. Proponuję 
rozważenie propozycji ogranicze-
nia prędkości na ulicy Rybickiego 
poprzez ustanowienie strefy og-
raniczonej prędkości do 30 km/
godz. W przypadku zaakceptowa-
nia takiego rozwiązania Miasto 
sporządzi projekt stałej zmiany 
organizacji ruchu i po uzyskaniu 
stosownych uzgodnień i decyzji 
wprowadzi oznakowanie w tere-
nie.

Tomasz Sz-
c z e p a n i k 
złożył inter-
pelację do-
tyczącą Kra-
jowej Mapy 
Z a g r o ż e ń 
B e z -
pieczeństwa

W odpowiedzi na Pana interpe-
lacje z dnia 28.01.2021r uprzej-
mie informuję, że Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa jest 
narzędziem służącym do kontaktu 
społeczeństwa z Policją 
i zgłaszania w ten sposób ujaw-
nionych zagrożeń, które następ-
nie zgodnie z przyjętymi proced-
urami w tej instytucji podlegają 
dalszej weryfikacji. W związku z 
powyższym wystąpiono o zajęcie 
w tej kwestii stanowiska przez Po-
licję. Odpowiedź przedstawiam w 
załączeniu. 
Zarówno Straż Miejska, jak i Po-
licja, obejmuje stałym nadzorem 
rejon ul. 3 Maja. Ulica ta wraz z 
rejonem przyległym codziennie 
jest kontrolowana przez patrole, 
strażnicy reagują na każde ujaw-
nione wykroczenie związane z 
nieprzestrzeganiem przepisów ru-
chu pojazdów w strefie zamiesz-
kania. Wynikiem tych działań są 
nakładane mandaty karne oraz 
pouczenia w stosunku do ujaw-
nionych sprawców. Problematyka 

organizacji ruchu i egzekwowania 
jego przestrzegania jest na bieżą-
co zlecana 
w zadaniach Straży Miejskiej. 
Z uwagi na ciągle ujawniane 
wykroczenia w tym rejonie do-
konano również weryfikacji cza-
su pracy patroli Straży Miejskiej, 
dyslokując patrole również w 
soboty. Wyrażam przekonanie, 
że skoncentrowane działania za-
równo Straży Miejskiej jak i Po-
licji w najbliższym czasie wpłyną 
na poprawę bezpieczeństwa i 
przestrzeganie przepisów ruchu 
pojazdów w strefie zamieszkania. 
Odnosząc się do kwestii określe-
nia charakteru ul. 3 Maja, infor-
muję, że ulica ta jest oznakowana 
jako strefa zamieszkania, w której 
to strefie obowiązują szczególne 
zasady ruchu, w tym bezwzględ-
ne pierwszeństwo pieszych przed 
pojazdami, ograniczenie prędkoś-
ci do 20 km/h oraz parkowanie 
w miejscach wyznaczonych. 
Funkcjonują tu obiekty han-
dlowo-usługowe, stąd dopusz-
czony jest ruch samochodowy 
w określonych godzinach. Ozna-
kowano także miejsca postojowe 
dla samochodów dostawczych na 
czas rozładunku. Ograniczenie 
możliwości wjazdu na ul. 3-go 
Maja w celu dostawy towarów i 
wyjazdu z miejsc postojowych na 
ul. Świeykowskiego i Narutowicza 
spowoduje falę niezadowolenia 
i krytyki, stąd Zarządca drogi 
nie zamierza w chwili obecnej 
wprowadzać zmian organizacji 
ruchu, tym bardziej że obie wy-
mienione ulice z uwagi na sze-
rokość nie mogą jednocześnie 
zapewniać miejsc postojowych i 
prowadzenia ruchu dwukierun-
kowego. Niewątpliwie należy 
zwiększyć częstotliwość kontroli 
uprawnionych służb w celu wye-
liminowania nieprawidłowości. 
Działania takie są podejmowane 
na bieżąco oraz zostały zlecone 
dodatkowo, co w najbliższym 
czasie powinno przynieść ocze-
kiwany efekt.
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Rozpoczęła się rekrutacja do 
szkół podstawowych. Zachęca-
my do zapoznania się z szeroką 
i bogatą ofertą jaką kieruje 
Miejski Zespół Szkół nr 5 do pr-
zyszłych pierwszoklasistów.  
Wizytówką szkoły są wysokie 
wyniki w nauce osiągane pr-
zez uczniów, wysokie lokaty 
w egzaminach ósmoklasisty, 
konkursach przedmiotowych 
i zawodach sportowych oraz 
największa liczba programów 
międzynarodowych realizowa-
nych w każdym roku szkolnym, 
które na stałe zostały wpisane 
w program pracy szkoły, stając 
się jej szyldem.
Oto, co wyróżnia szkołę :
Szkoła zapewnia: 
• świetnie wykwalifikowaną 

kadrę pedagogiczną z 
dużym doświadczeniem w 
pracy z dziećmi,

• naukę języka angielskie-
go, języka niemieckiego, a 
także języków mniejszości 
narodowych (ukraińskiego 
i łemkowskiego ),

• nauczanie techniką CLIL, 
czyli naukę przedmiotów 
ogólnokształcących w ję-
zyku angielskim,

• udział w programach mię-
dzynarodowych, m.in: 
ERASMUS oraz wyjazdach 
zagranicznych w wyżs-
zych klasach szkoły pod-
stawowej (obecnie reali-
zowanych jest 6 projektów 
unijnych)  

• udział w akcjach charyta-
tywnych organizowanych 
przez Szkolne Koło Cari-
tas,  uhonorowane Nag-
rodą Anioły Wolontariatu,  

• koła zainteresowań 
z edukacji polonis-
tyczno-matematycznej 
dla uczniów klas edukac-
ji wczesnoszkolnej, a dla 
starszych koła zintere-
sowań z poszczególnych 
przedmiotów,                                                                                                                       

• zajęcia pozalekcyjne pod 
kierunkiem nauczycieli 
trenerów z pływnia, nar-
ciarstwa, gimnastyki, piłki 
nożnej,

• innowacyjne zajęcia z 
edukacji teatralnej,

• pomoc pedagoga szkolne-
go w trudnych sprawach 
dydaktyczno-wychowawc-
zych,

• zajęcia specjalistyczne z 
logopedii, terapii korekcyj-
no-kompensacyjnej, soc-
joterapii,

• pozalekcyjne zajęcia w 
nowej świetlicy terapeu-
tycznej,

• fachową opiekę nad dzieć-
mi w świetlicy szkolnej 
otwartej od godz.7.00 do 
16.00,

• smaczne i tanie obiady 
dwudaniowe w stołówce 
szkolnej.

Szkoła oferuje:                                                                                                     
• dogodną lokalizację w 

samym centrum miasta, 
z wygodnym parkingiem 
i podjazdem dla niepeł-
nosprawnych,

• bogate wyposażenie sal 
lekcyjnych i klasopracowni 
przystosowanych do nauki 
z zastosowaniem technik 
informatycznych, w tym 
dwie pracownie kompute-
rowe,

• wszystkie wyposażone w 
komputer, rzutnik i ekran, 
4 sale z monitorami doty-
kowymi, dodatkowo każda 
sala edukacji wczesnosz-
kolnej z tablicą interak-

tywną,
• salę gier i zabaw dla naj-

młodszych uczniów oraz 
przyszkolny plac zabaw 
sąsiadujący z ogródkiem 
ekologicznym,

• dużą salę gimnastyczną, 
a także zewnętrzne bois-
ko do piłki nożnej i kos-
zykówki,

• nowość stanowi piękna 
altana z ławeczkami pr-
zeznaczona do interak-
tywnych lekcji na świeżym 
powietrzu i wypoczyn-
ku po godzinach nauki, 
inwestycja projektowa Sz-
kolnego Koła Caritas.

Szkoła gwarantuje:
• wysoce wykwalifikowaną 

kadrę pedagogiczną go-
tową do pracy w klasach 
ogólnodostępnych oraz 
specjalistów od nauczania 
specjalnego,

• wszechstronny rozwój 
każdego dziecka, nieza-
leżnie od predyspozycji 
intelektualnych,

• osiąganie wysokich wy-
ników w nauce przy za-
stosowaniu innowacyj-
nych metod nauczania,

• szczególną troskę wobec 
dzieci posiadających or-
zeczenia z różnymi niepeł-
nosprawnościami,

• bezpieczeństwo i przy-
jazną atmosferę stwor-
zoną wokół każdego 
dziecka,

• wyposażenie każdego 
ucznia w wiedzę, umiejęt-
ności i odkryte zdolności, 
do dalszej nauki kształce-
nia,

• ukończenie szkoły z wy-
nikami zapewniającymi 
miejce w wybranej szkole 
średniej.

Dyrektor Miejskiego Przedszko-
la nr 1 w Gorlicach z siedzibą 
przy ul. Jagiełły 9, informu-
je, że do 18 marca 2021 trwa 
rekrutacja na wolne miejsca 
do przedszkola na rok szkolny 
2021/2022 dla dzieci w wieku 
3-6 lat.
Dokumenty rekrutacyjne 
(wniosek o przyjęcie dziecka do 

przedszkola, niezbędne oświad-
czenia) dostępne są na stronie 
internetowej przedszkola lub 
bezpośrednio w placówce.
Wypełnione wnioski proszę pr-
zesłać drogą mailową na adres: 
przedszkole1gorlice@o2.pl lub 
wrzucić bezpośrednio do skr-
zynki w holu przedszkola.

Trwa rekrutacja 
do Miejskiego Przedszkola nr 1
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9 lutego br., w Miejskim Pr-
zedszkolu nr 5 w Gorlicach, 
obchodzony był „Dzień bez-
piecznego Internetu”. Z tej 
okazji dzieci z grupy „Sprytne 
Skrzaty”, „Leśne Duszki” oraz 
„Pracowite Pszczółki”,  zo-
stały zaangażowane w turniej 
wiedzy o bezpieczeństwie 
w sieci, przeprowadzony w 
konwencji popularnego tele-
turnieju telewizyjnego „Milio-
nerzy”.
Mottem i głównym tema-
tem „Małego milionera“ było 

hasło: Dzień bezpiecznego In-
ternetu.
W grze uczestnicy odpowiadali 
na pytania, korzystali z kół ra-
tunkowych. Turniej miał także 
prowadzącego, który bardzo za-
angażował się w swoją rolę.
Niektóre z przedszkolaków stały 
się „Małymi Milionerami” - dzieci 
świetnie się bawiły jednocześnie 
utrwalając informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w sieci.

Źródło: MP nr 5

„Milionerzy” w MP nr 5

11 lutego br., już od rana, w 
Miejskim Żłobku pojawiały 
się maluszki przebrane w 
kolorowe postacie. Dzieci z 
ochotą prezentowały swoje 
stroje pozując do zdjęć i ra-
dośnie bawiły się przy wesołej 
muzyce. Opiekunki również 
założyły bajkowe stroje i za-
chęcały wszystkie dzieci do 
wspólnej zabawy.
Świętowanie BALU KAR-
NAWAŁOWEGO połączyliśmy 
w tym roku z Tłustym Czwart-
kiem. Z tej okazji na dzieci 
czekał słodki poczęstunek w 
postaci pysznych pączków. Bal 
umożliwił  naszym maluszkom 
spędzenie czasu w miłej, baj-
kowej atmosferze oraz przy-
niósł im wiele radości.

Serdecznie dziękujemy Ro-
dzicom za przygotowanie 
karnawałowych strojów dla 
dzieci.
Źródło: Żłobek Miejski w Gorlicach przy Miej-
skim Przedszkolu Nr 1

Bal karnawałowy 
w miejskim żłobku

26 lutego br., w ramach ak-
cji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”, odbyło się kolejne 
spotkanie przedszkolaków z 
Paniami z Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej im. Stanisława 
Gabryela w Gorlicach.
Przedszkolaki z Miejskiego 
Dzięki możliwości spotkania 
on-line, pomimo trwającej 
pandemii, mali czytelnicy 
- dzieci z Miejskiego Przed-

szkola nr 1, z uwagą wysłu-
chały bajek pt. „Jak znaleźć 
słonia” i „Wieloryb”.

Tekst: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorli-
cach

„Cała Polska czyta dzieciom”
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Od 16 lutego br. w gorlickim 
Muzeum Regionalnym PTTK 
dostępna jest nowa wystawa 
czasowa. Swoje zbiory na 
niej zaprezentował ponownie 
Wilfried de Meyer, Belg od 
ponad dwudziestu lat miesz-
kający w Gorlicach. Ekspozycja 
zatytułowana „Zapraszamy 
do stołu! (Na sól, pieprz i …)” 
składa się z wielkiej, różnorod-
nej kolekcji stołowych pojem-
ników na przyprawy, szczegól-
ne z tych na sól i pieprz oraz na 

oliwę i ocet. Filiżanki, misternie 
zdobione sztućce, imbryki, a 
także młynki do kawy i pieprzu 
uzupełniają całość wystawy.
Serdecznie zapraszamy do 
zwiedzania!
Wystawa dostępna będzie do 
11 kwietnia.
Zadanie jest współfinansowa-
ne ze środków otrzymanych z 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Źródło: Muzeum Regionalne PTTK

Zapraszamy do stołu!

Od 15 grudnia 2020 r. do 10 
lutego 2021 r., w Galerii Dwory 
Karwacjanow i Gładyszów w 
Gorlicach, prezentowana była 
wystawa malarstwa Alfreda 
Długosza, nieżyjącego już ar-
tysty nieprofesjonalnego, spo-
krewnionego z rodziną Wła-
dysława Długosza, pioniera 
rozwoju przemysłu naftowego 
na ziemi gorlickiej i w okolicach 
Borysławia, właściciela pałacu 
w Siarach, polityka w czasach 
C.K. Austro- Węgier, senatora 
II RP.
Alfred Długosz urodził się w 
1877r. w Krzeszowicach, z 
wykształcenia był magistrem 
prawa. Początkowo był rejen-
tem sądowym, później podjął 
pracę w Ministerstwie Finan-
sów w Wiedniu. W okresie 
międzywojennym pracował w 
Izbie Skarbowej w Lwowie. 

Zagrażała mu utrata wzro-
ku. W maju 1939 r.,w szpita-
lu lwowskim,odbyła się udana 
operacja zaćmy. Losy woj-
ny, zmusiły go do opuszcze-
nia Lwowa i przeniesienia do 
Gorlic. Pracował w Urzędzie 
Ziemskim, w Zakładzie ,,Kera” 
Edwarda Tarczyńskiego, ma-
lując wzory na ceramice. Za-
czął malować. Właśnie w na-
szym mieście pojawiały się 
jego pierwsze cykle: ,,Nasze 
drzewa”, ,,Nasze kwiaty”, ,,Ja 
bajki tak lubię”. Po pewnym 
czasie, na szesnaście lat, por-
zuca malarstwo. Pracuje jako 
rejent sądowy. Do malarstwa 
powraca w wieku 81lat, po 
śmierci żony. Inspiracją staje 
się pejzaż Tatr. Maluje i zac-
zyna rzeźbić. To najbardziej 
aktywny i pracowity czas ar-
tysty. W tych ostatnich latach 

życia namalował 1500 obra-
zów. Cząstkę tych prac można 
było obejrzeć i podziwiać na 
wystawie w Dworze Karwacja-
now. Bo to twórczość malarska 
o cechach abstrakcyjnego ko-
loryzmu, często wkraczająca 
w świat fantazji, kosmicznych 
pejzaży, biologicznych cykli 
w przyrodzie. Aż nie chce się 
wierzyć, że Alfred Długosz 
brał udział w 76 wystawach 
zbiorowych i indywidualnych. 
Wielokrotnie nagradzany. Ar-
tystą zainteresował się Insty-
tut Sztuki PAN w Warszawie. 
O jego twórczości powstało 
wiele opracowań naukowych. 
Jego prace znajdują się dzisiaj 
w wielu muzeach krajowych i 
zagranicznych, m. in. w Sta-
nach Zjednoczonych i Kana-
dzie. Mimo wspomnianego 
wieku, studiował historię i 

teorię sztuki. Interesował się 
amatorskimi, nieprofesjonal-
nymi ruchami w regionie. Pr-
zeprowadził 170 prelekcji do-
tyczących sztuki w gorlickich 
szkołach. Zmarł w 1972 roku w 
Gorlicach, w wieku 95 lat. Jako 
krewny został pochowany w 
rodzinnym grobowcu - mauzo-
leum Długoszów w Sękowej. 
Alfred Długosz jest uznany za 
jednego z najwybitniejszych 
nieprofesjonalnych twórców 
Ziemi Gorlickiej. W 1984 r., 
powstały Klub Sztuki przy Ga-
lerii Sztuki Dworu Karwacja-
now, uznał Alfreda Długosza 
za swojego patrona. Rów-
nocześnie został patronem do-
rocznej nagrody artystycznej 
przyznawanej najlepszemu 
artyście nieprofesjonalnemu - 
fundowanej przez Burmistrza 
Miasta Gorlice.

Alfred Długosz - wystawa malarstwa w Dworze Karwacjanów w Gorlicach

fot. Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów



Ściągnij, uruchom – dbaj o 
siebie i innych
Aplikacja STOP COVID to realne 
wsparcie w walce z koronawiru-
sem. Dzięki niej mamy szansę 
szybciej wrócić do normalności.
STOP COVID działa w oparciu o 
technologię Bluetooth. Aplikacja 
monitoruje nasze otoczenie w 
poszukiwaniu innych urządzeń, 
na których jest zainstalowana. 
Jeśli je znajdzie, a kontakt na-
szego telefonu z telefonem in-
nej osoby potrwa przynajmniej 
15 minut i będzie miał miejsce 
w odległości mniejszej niż 2 
metry - zapamięta go na 14 dni.
Jeśli w tym czasie właściciel 
któregoś z urządzeń zachoruje, 
użytkownicy aplikacji, z którymi 
się spotkał, otrzymają powiado-
mienie. Wszystko to całkowicie 
anonimowo. Wasza prywatność 

jest dla nas priorytetem - dla-
tego aplikacja STOP COVID nie 
korzysta z żadnych danych.
Powiadomienie nie oznacza, że 
jesteś zakażony, ani że musisz 
poddać się kwarantannie. Jeśli 
je otrzymasz, zachowaj ostroż-
ność – pomożesz w ten sposób 
zahamować rozprzestrzenianie 
się choroby.
Jak zainstalować i uruchomić 
aplikację?
To proste. Całość zajmie Ci tylko 
kilka chwil.
Krok 1. Pobierz aplikację STOP 
COVID ze sklepu z aplikacjami 
– znajdziesz go na pulpicie swo-
jego telefonu.
Krok 2. Zaraz po pobraniu, uru-
chom ją w swoim telefonie - nie 
musisz podawać żadnych da-
nych.
Krok 3. Pamiętaj, aby włączyć 

system monitorowania ryzy-
ka – telefon podpowie Ci jak to 
zrobić.
Jeśli chcesz, regularnie wypeł-
niaj dziennik zdrowia i test oce-
ny ryzyka. Nie musisz, ale warto 
to robić.
To już wszystko. Resztę apli-
kacja zrobi za Ciebie. Przez cały 
czas będzie działać w tle.
Co zrobić w przypadku zacho-
rowania?

Jeśli wynik Twojego testu na 
koronawirusa okaże się pozy-
tywny, skontaktuje się z Tobą 
telefonicznie pracownik Cen-
trum Kontaktu. 
Jeśli masz dodatkowe pytania 
lub chcesz zgłosić problem tech-
niczny, napisz na: protego@mc.
gov.pl  

Źródło: https://www.gov.pl

Plany priorytetowe gorlickich 
dzielnicowych z podziałem na 
poszczególne rejony miejskie.
Rejon służbowy nr I, asp. 
Jacek Ignar
Główne zagrożenie na tere-
nie rejonu służbowego nr 1 
stanowią przypadki spożywa-
nia alkoholu wbrew przepi-
som Ustawy o Wychowaniu w 
Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi  oraz zakłó-
cania porządku publicznego, 
ciszy nocnej, a także wybry-
ków chuligańskich, których 
dopuszczają się osoby nie-
trzeźwe.
Opisane zagrożenie wystę-
puje w rejonie pawilonu przy 
ul. Słonecznej 2 w Gorlicach, 
przeważnie w weekendy, 
zwłaszcza w godzinach wie-
czorowo-nocnych oraz w okre-
sie  od poniedziałku do piątku.
Rejon służbowy nr II, asp. 
Krzysztof Mazur
Główne zagrożenie na terenie 
rejonu służbowego nr 2 sta-
nowią przypadki, gromadzenia 

się młodzieży oraz przypadki 
żebrania przez osoby bezdom-
ne. Wymienione grupy spoży-
wają alkohol wbrew przepi-
som Ustawy o Wychowaniu w 
Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi, używają słów 
nieprzyzwoitych oraz zaśmie-
cają miejsca publiczne. Do 
przedmiotowych naruszeń 
prawa dochodzi w rejonie ulic 
Rydarowskiej, Bieckiej i Garn-
carskiej w Gorlicach.
Opisane zagrożenie występu-
je w głównej mierze przy du-
żych placówkach handlowych 
umiejscowionych blisko siebie 
tj. „Kaufland”, „Biedronka” , 
„Rondo Center”, „Euro Rtv - 
Agd”, ”Rossman”, w okresie 
od poniedziałku do soboty w 
godzinach otwarcia i działania 
tych placówek (I i II zmiana).
Rejon służbowy nr III, 
asp. Marcin Dziadzio
Główne zagrożenie na tere-
nie rejonu służbowego nr 3 
stanowią przypadki spożvy-
wania alkoholu wbrew przepi-

som Ustawy o Wychowaniu w 
Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi, używania słów 
nieprzyzwoitych oraz zanie-
czyszczania miejsc publicz-
nych przez osoby znajdujące 
się pod działaniem alkoholu, 
w Gorlicach przy ul. Chopina.
Opisane zagrożenie występu-
je w rejonie placu zabaw oraz 
altany osiedlowej, mieszczą-
cej się również w rejonie pla-
cu zabaw przy ul. Chopina w 
Gorlicach (obok bloków 15 i 
17), w okresie od poniedział-
ku do piątku oraz w weekend, 
od godzin popołudniowych do 
późno nocnych (II i III zmia-
na).
Rejon służbowy nr IV, asp. 
Tomasz Toczek
Główne zagrożenie na tere-
nie rejonu służbowego nr 4 
stanowią przypadki spożywa-
nia alkoholu wbrew przepi-
som Ustawy o Wychowaniu w 
Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi oraz zanie-
czyszczania miejsca publicz-
nego przez osoby znajdujące 
się pod działaniem alkoholu w 
Gorlicach przy ul. Krasińskie-
go.
Opisane zagrożenie wystę-
puje w rejonie boiska Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Gorlicach 
przy ul. Krasińskiego 9, prze-
ważnie w okresie od ponie-
działku do piątku z nasileniem 
w soboty od godzin popołu-
dniowych do godzin nocnych 
(II zmiana).

Rejon służbowy nr V, st. 
asp. Mariusz Haluch
Główne zagrożenie na terenie 
rejonu służbowego nr 5 sta-
nowią przypadki uszkodzeń 
altanek letniskowych oraz rze-
czy znajdujących się na trenie 
ogródków działkowych przy 
ul. Kościuszki Gorlicach oraz 
przebywanie  na tych terenach 
osób bezdomnych.              
Opisane zagrożenie występu-
je w rejonie ogródków dział-
kowych przy ul. Kościuszki 
Gorlicach we wszystkie dni 
tygodnia, od godzin późno 
popołudniowych (II i III zmia-
na).
Rejon służbowy nr VI, asp. 
Marcin Górka
Główne zagrożenie na tere-
nie rejonu służbowego nr 6 
stanowią przypadki spożywa-
nia alkoholu wbrew przepi-
som Ustawy o Wychowaniu w 
Trzeźwości i Przeciwdziałaniu 
Alkoholizmowi, zanieczyszcza-
nia miejsc publicznych oraz 
dewastacji mienia przez osoby 
znajdujące się pod działaniem 
alkoholu, w Gorlicach przy ul. 
Sportowej.
Opisane zagrożenie występuje 
w rejonie obiektów sporto-
wych OSIR tj. hali sportowej 
oraz sklepu ,,Lidl” szczególnie 
od poniedziałku do piątku, od 
godzin południowych do wie-
czornych (I i II zmiana).
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Gorli-

cach
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16 lutego br., w gorlickim Ra-
tuszu Burmistrz Miasta Gorli-
ce Rafał Kukla podziękował 
Markowi Wójtowiczowi – 
działaczowi sportowemu i 
długoletniemu prezesowi KRS 
Ekstrim Gorlice - za lata pracy, 
wybitne osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury fizycznej oraz 
całokształt działań na rzecz 
rozwoju gorlickiego sportu.
Wraz z początkiem roku Ma-
rek Wójtowicz pożegnał się z 
drużyną Ekstrim Gorlice, która 

zakończyła swoją sportową 
działalność.
Klub Rekreacyjno - Sportowy 
Ekstrim Gorlice był kobiecą 
drużyną siatkarską. W se-
zonie 2013/2014 drużyna 
uzyskała awans do I ligi siat-
kówki kobiet. W późniejszych 
latach klub prowadził sekcje 
młodzieżowe. Ekstrim ak-
tywnie działał od 2006 roku 
z zaangażowaniem promując 
zdrowy tryb życia, rozwój pas-
ji, szkoląc i wychowując kolej-
ne pokolenia.

Burmistrz podziękował Markowi Wójtowiczowi

25 lutego br., na scenie Gor-
lickiego Centrum Kultury, ze 
spektaklem wyreżyserowanym 
przez Tomasza Tajaka pt. „Śni 
mi się wszystko” wystąpiła 
Dziecięca Grupa Teatralna „Być 
może”.
Dziecięca Grupa Teatralna „Być 
może” powstała w marcu 2020 
roku, a już w listopadzie tego 
samego roku zajęła I miejsce 

w (kategoria: teatry dziecięce) 
w 35. Małopolskim Festiwa-
lu Teatrów Dzieci i Młodzieży 
BAJDUREK. Grupa zdobyła 
również I miejsce w interne-
towym plebiscycie na Nagrodę 
Publiczności Bajdurka.
Grupa jest także tegorocznym 
laureatem nagrody Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kukli w 
dziedzinie kultury.

„Śni mi się wszystko” na deskach GCK


