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Spotkanie z małopolskimi samorządowcami. 
O polityce rządu wobec osób starszych i nie tylko

Naszym celem jest długofalowa i sys-
temowa poprawa sytuacji finansowej 
rencistów i emerytów. W ten sposób 
dzielimy się z osobami starszymi 
owocami wzrostu gospodarczego. 
To nasz dług wdzięczności – mówił 
5 lutego br., w Krakowie, na spotka-
niu z przedstawicielami małopolskich 
samorządów, wiceminister rodziny, 
pracy i polityki społecznej Stanisław 
Szwed. Podczas wizyty wicemini-
ster podsumował działania resortu 
rodziny dedykowane osobom star-
szym. W spotkaniu udział wziął także 
burmistrz Rafał Kukla.  
Na początku lutego Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
zainaugurowało cykl konferencji re-
gionalnych, na których kierownic-
two resortu podsumowuje działa-
nia na rzecz rodzin, osób starszych 

czy niepełnosprawnych.  
Krakowska konferencja poświęcona 
była polityce rządu wobec osób star-
szych. Wyższe świadczenia dla 
emerytów i rencistów  
W marcu zamierzamy podnieść mi-
nimalną emeryturę i rentę do pozio-
mu 1200 złotych. To oznacza, że w 
ciągu czterech ostatnich lat wzrost 
najniższych świadczeń dla emerytów 
i rencistów wyniesie 36 proc. – wy-
liczał Stanisław Szwed, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej.  
W 2020 roku zastosowana będzie 
waloryzacja procentowo-kwotową. 
Oznacza to, że emerytury i renty 
nie tylko wzrosną o prognozowany 
wskaźnik waloryzacji (3,24 proc.), 
ale – ok. 6,2 mln emerytów i renci-
stów, mających świadczenia poniżej 

2160,49 zł brutto – otrzyma gwa-
rantowaną podwyżkę świadczenia 
o 70 złotych.   
Dodatkowy zastrzyk gotówki 
Bardzo ważne miejsce w pakie-
cie reform adresowanych do osób 
starszych zajmuje ustawa o tzw. 
trzynastej emeryturze. Przypomnij-
my, w ubiegłym roku rząd pierw-
szy raz wypłacił trzynastki (w wy-
sokości minimalnej emerytury) 
wszystkim emerytom i rencistom.  
Ale pakiet „Emerytura plus” to nie 
tylko wyższe i dodatkowe świadcze-
nia dla seniorów. To również obniżka 
podatku PIT z 18 proc. na 17 proc., 
która już obowiązuje i dotyczy także 
wypłacanych emerytur i rent. 
Oferta dla aktywnych 
Roczny budżet programu „Senior 
plus” to 80 mln złotych. Środki 
przeznaczane są na rozbudowę sie-
ci Dziennych Domów i Klubów „Se-
nior plus”, w których osoby starsze 
znajdują przeznaczoną dla siebie 
ofertę różnorodnych zajęć. Tyl-
ko w ubiegłym roku powstało ok. 
300 nowych placówek.  
Dofinansowujemy również miej-
sca w domach i klubach, które 
już działają – zaznaczył Stanisław 
Szwed, dodając, że według wstęp-
nych danych w edycji 2019 progra-
mu może powstać w województwie 
małopolskim aż 26 nowych placó-
wek, a 51 otrzyma dofinansowanie 

do istniejących miejsc.  
W przypadku programu ASOS rocz-
ny budżet to 40 mln złotych. W cią-
gu ostatnich czterech lat (w ramach 
programu) ministerstwo przekazało 
ponad 150 mln złotych dotacji dla or-
ganizacji pozarządowych, związków 
wyznaniowych czy spółdzielni socjal-
nych. Dzięki tym środkom prawie 608 
tys. seniorów wzięło udział w ponad 
1,4 tys. projektach aktywizujących. 
Wśród nich było także 227 tys. se-
niorów z Małopolski – to najwięcej 
wśród wszystkich województw.  
Małopolska to na-
sza wspólna sprawa  
W programie spotkania z małopol-
skimi samorządowcami znalazło się 
również wystąpienie głównego in-
spektora ochrony środowiska Pawła 
Ciećki dotyczące ochrony powietrza. 
O sytuacji epizootycznej w związ-
ku z afrykańskim pomorem świń w 
Polsce oraz o działaniach zapobie-
gawczych na terenie województwa 
małopolskiego mówiła lek. wet. 
Agnieszka Szweczyk-Kuta – mało-
polski wojewódzki lekarz weterynarii. 
Konferencję zwieńczyło wystąpienie 
dyrektora Wydziału Programów In-
frastrukturalnych i Rolnictwa MUW 
Jacka Gołdy dotyczące efektów dzia-
łań Wojewody Małopolskiego w za-
kresie wsparcia infrastruktury samo-
rządów województwa małopolskiego. 
Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

W lipcu zeszłego roku Miasto Gorlice 
złożyło wniosek w ramach RPO Ma-
łopolska 2014 – 2020, o dofinanso-
wanie projektu Aktywny Senior, za-
kładającego stworzenie Dziennego 
Domu Seniora w naszym mieście. 
Miło nam poinformować, że Zarząd 
Województwa Małopolskiego wybrał 
do dofinansowania gorlicki projekt, 
którego wartość to 2 325 807,15 zł, 
z czego dofinansowanie stanowi aż 
2 156 511,15 zł!          
5 lutego br., w imieniu Burmistrza 
Rafała Kukli, promesę na realiza-
cję projektu, z rąk Wicemarszałka 
Województwa Łukasza Smółki oraz 
Członek Zarządu Województwa 
Marty Malec - Lech, odebrał jego Za-
stępca Łukasz Bałajewicz.       
„Aktywny Senior” - Dzienny Dom 
Seniora w Gorlicach to projekt, któ-
rego celem jest zwiększenie dostęp-

ności i jakości wsparcia dziennego 
oraz aktywizacja osób niesamodziel-
nych z powiatu gorlickiego, w szcze-
gólności z Miasta Gorlice (min 50% 
uczestników), w wieku 60+.  
Projekt zakłada utworzenie i pro-
wadzenie Dziennego Domu Po-
bytu (DDP) dla osób starszych 
i obejmie prace związane z od-
powiednim zaadaptowaniem po-
mieszczeń i łazienek do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, a także 
zakup niezbędnego wyposażenia. 
Dzienny Dom Pobytu w Gorlicach 
będzie przeznaczony dla 30 osób i  
zaoferuje korzystającym m.in. sale 
zajęciowe, gabinet terapeutycz-
ny, sale do zajęć usprawniających, 
oranżerię oraz część biurową, a tak-
że wyposażoną kuchnię i jadalnię. 
Oferta DDP obejmie usługi opie-
kuńcze, aktywizacyjne oraz wspo-

magające. W Domu będzie można 
skorzystać z pomocy m.in. terapeu-
tów, psychologa, fizjoterapeuty/
rehabilitanta, pracownika socjal-
nego, logopedy, dietetyka. Ponad-
to, zaangażowany będzie personel 
sprzątający oraz osoby do gotowa-
nia posiłków. W ramach projektu, 
zapewniony zostanie dowóz oraz 
wyżywienie dla uczestników. Pla-
cówka będzie działać min. 8 godz./
dzień, w godzinach dostosowanych 
do potrzeb uczestników i ich rodzin.         

Wniosek o dofinansowanie zadania 
pn.: „Aktywny Senior” - Dzienny 
Dom Seniora w Gorlicach, został 
złożony w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Malopolskiego na lata 2014-
2020, 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działanie 9.2 
Usługi społeczne i zdrowotne, Pod-
działanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze 
oraz interwencja kryzysowa – SPR. 
fot. M.Książkiewicz / bobowa24.pl

Ponad 2 miliony złotych na powstanie 
Dziennego Domu Seniora w Gorlicach



URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz
SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Edyta Szilder - kierownik 

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU
Katarzyna Kozłowska-Grzelak - Kierownik
 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89
Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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Podinsp. Dorota Tokarz p.o. 
Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach

25 lutego br., w Komendzie Po-
wiatowej Policji w Gorlicach, ko-
mendzie odbyło się uroczyste 
wprowadzenie i powitanie po-
dinspektor Doroty Tokarz, której 
Komendant Wojewódzki Policji 
w Krakowie powierzył pełnienie 
obowiązków Komendanta Powia-
towego Policji w Gorlicach.  
Uroczysta zbiórka rozpoczęła się 

punktualnie o godzinie 10.00, 
a udział w niej wzięli: podinsp. 
Dorota Tokarz – obejmująca obo-
wiązki komendanta, kom. Mariusz 
Piotrowski – p.o. I Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji w 
Gorlicach, który niedawno objął to 
stanowisko oraz policjanci i pra-
cownicy gorlickiej komendy Policji. 
W uroczystości uczestniczył także 
Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Krakowie – insp. 
Rafał Leśniak, który wręczając 
Pani Komendant rozkaz personal-
ny o powierzeniu obowiązków Ko-
mendanta Powiatowego Policji w 
Gorlicach gratulował, a także ży-
czył powodzenia i wielu sukcesów 
na zawodowej ścieżce.  
Pani podinspektor Dorota Tokarz 
pełniła już wcześniej służbę w 
Gorlicach. W roku 2016 pełnienie 
obowiązków na stanowisku I Za-

stępcy Komendanta Powiatowego 
Policji w Gorlicach powierzył jej 
ówczesny Komendant Wojewódz-
ki Policji w Krakowie – nadinsp. 
dr Tomasz Miłkowski. Na to sta-
nowisko powołana została w lu-
tym 2017 roku i pełniła je przez 
2 lata. W dniu 25 lutego 2019 
roku gorliccy policjanci pożegna-
li Panią Komendant, która tego 
samego dnia rozpoczęła służbę 
w Limanowej na stanowisku Ko-
mendanta Powiatowego Policji. 
Dokładnie rok po pożegnaniu z 
Gorlicami – podinsp. Dorota To-
karz powróciła do Gorlic.  
Pani Komendant serdecznie gra-
tulujemy i życzymy zdrowia, 
spokoju i wszelkiej pomyślności 
oraz samych sukcesów w życiu 
zawodowym oraz osobistym. 
Źródło: mat. własne, Komenda Powiatowa Policji 
w Gorlicach

21 lutego br., w sali konferencyjnej 
Komendy Powiatowej Policji w Gor-
licach, odbyła się okolicznościowa 
zbiórka z okazji zakończenia służ-
by Komendanta Powiatowego Po-
licji insp. Krzysztofa Tybora.  
W uroczystości wziął udział bur-
mistrz Rafał Kukla, który złożył na 
ręce Komendanta wyrazy uznania 
oraz podziękowania za lata do-
brej współpracy i służby na rzecz 
lokalnej społeczności.  
Inspektor Krzysztof Tybor, absol-
went Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie oraz Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, swoją służbę 
w Policji rozpoczął w 1991 roku. 

Inspektor Krzysztof Tybor odszedł na emeryturę

W 2016 r. objął stanowisko Ko-
mendanta Powiatowego Policji w 
Gorlicach. Po 28 latach tej trud-
nej, odpowiedzialnej i wymagają-
cej pracy, odszedł na emeryturę. 
Wcześniej w lutym na emeryturę 
odszedł Piotr Prokipczak – I Za-
stępca Komendanta Powiatowe-
go Policji w Gorlicach.  
W imieniu wszystkich miesz-
kańców Gorlic składamy ser-
deczne podziękowania za do-
tychczasową pracę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców zie-
mi gorlickiej oraz szczere życzenia 
wszelkiej pomyślności i spokoju. 
foto. Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

Trwają intensywne prace nad naj-
ważniejszymi dla regionu dokumen-
tami - nową Strategią Rozwoju Wo-
jewództwa „Małopolska 2030” oraz 
Regionalnym Programem Operacyj-
nym Województwa Małopolskiego 
na lata 2021-2027. W Miasteczku 
Galicyjskim w Nowym Sączu, w de-
bacie regionalnej uczestniczył mar-
szałek Witold Kozłowski. Obecni 
byli również senator Wiktor Durlak, 
poseł na Sejm Patryk Wicher, radni: 

Marta Mordarska, Jadwiga Wójtowicz 
i Piotr Lachowicz oraz sekretarz wo-
jewództwa Wojciech Piech. Miasto 
Gorlice podczas spotkania reprezen-
tował Sekretarz Daniel Janeczek. 
Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami władz województwa, powsta-
jące dokumenty będą uwzględniały 
zmiany, które zachodzą w sferze 
społeczno-gospodarczej nie tylko w 
kraju, ale także na poziomie Unii Eu-
ropejskiej, a ich ostateczny kształt 

będzie efektem rozmów i warsztatów 
z samorządowcami i mieszkańcami z 
każdej części Małopolski. Stąd cykl 
debat regionalnych, podczas których 
analizie poddawane są m.in. przed-
sięwzięcia strategiczne, rozpatrywane 
w podziale na obszary: małopolskie 
rodziny, opiekę zdrowotną, edukację, 
sport, ochronę dziedzictwa i uczestnic-
two w kulturze, wspieranie aktywno-
ści zawodowej oraz bezpieczeństwo. 
 

Małopolska 2030 – debata regionalna w Nowym Sączu
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13 lutego br., w Domu Polsko-
-Słowackim, odbył się Zjazd 
Oddziału Rejonowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża w 
Gorlicach. Podczas spotkania 
podsumowano ubiegającą 
kadencję oraz dokonano wy-
boru nowych władz.  
Na kolejną kadencję Preze-
sem rejonowych struktur PCK 
wybrany został doktor Marian 
Sikora, na wiceprezesów wy-

brano Przemysława Wszołka 
i Dariusza Surmacza. Skarb-
nikiem został Piotr Mika, a 
sekretarzem Jan Ślusarz. Do 
wewnętrznego organu kontroli 
weszli Anna Huk, Tomasz Kieł-
basa i Anna Wirchniańska.  
W zjeździe uczestniczyli 
przedstawiciele samorządu i 
organizacji stale współpra-
cujących z PCK oraz delegaci 
ze wszystkich podstawowych 

14 lutego br., w Domu Polsko-Sło-
wackim w Gorlicach, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych i 
spółdzielni socjalnych wzięli udział 
w warsztatach dotyczących opra-
cowania wniosków w Programie 
Grantowym Małopolskiego Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
Subregionie Sądeckim. Uczestni-
ków spotkania powitali burmistrz 
Rafał Kukla i Olga Gałek z Fundacji 
Miejsc i Ludzi Aktywnych.  
Program warsztatów obejmuje: 
- przedstawienie zasad ubie-
gania się o środki w ra-
mach Programu Grantowego, 
- warsztaty dot. pomysłów na 
inicjatywy w obszarze ES w 
kontekście ekonomizacji pod-
miotów ekonomii społecznej, 
- praktyczne omówienie zasad 
dot. przygotowania projektu 
oraz budżetowania inicjatywy, 
- prezentację platformy do 
przygotowania wniosków, 
- czas na indywidualne kon-
sultacje i pytania odnośnie za-
sad Programu Grantowego. 
O Programie Grantowym 
Program Grantowy prowadzony 
przez Fundację Miejsc i Ludzi Ak-
tywnych i Stowarzyszenie Cumulus 

i jest dofinansowany z Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020.  
Celem Programu Grantowego ro-
zumianego jako wsparcie finan-
sowe dla istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej (PES) jest 
rozwój usług oferowanych przez 
te podmioty poprzez realizację no-
wych przedsięwzięć o charakterze 
ekonomicznym I/LUB testowanie 
ofert produktów i usług I/LUB pod-
noszenie konkurencyjności PES na 
rynku I/LUB promocję ich oferty. 
Wsparcie w postaci grantów 
powinno służyć ekonomizo-
waniu działalności PES. Przez 
ekonomizację rozumie się: 
• rozpoczęcie działalności statu-
towej odpłatnej lub zwiększenie 
skali/zmiana sposobu prowadzonej 
działalności statutowej odpłatnej, 
• rozpoczęcie działalności go-
spodarczej lub zwiększenie skali/
zmiana sposobu prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej.  
Kto może się ubiegać o przy-
znanie grantu: Po d m i o t a m i 
uprawnionymi do ubiegania się o 
przyznanie środków są istniejące 
podmioty ekonomii społecznej ma-
jące siedzibę/filię/oddział na terenie 

Warsztaty dotyczące opracowania wniosków grantowych

Nowy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach

PCK Małgorzata Pyka.  
Jako dowód uznania wraz z 
podziękowaniami za zaan-
gażowanie na rzecz rozwoju 
działalności PCK w Małopolsce 
wręczono medale 100-lecia 
Małopolskiego Oddziału Okrę-
gowego PCK. Medale otrzymali 
Anna Wirchniańska, Piotr Mika, 
Jan Bugno oraz Mirosław Król. 
 
Źródło: PCK Gorlice

komórek PCK z powiatu gor-
lickiego. Burmistrza Rafała 
Kuklę reprezentował Kie-
rownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn.  
W spotkaniu obecni byli tak-
że Członek Zarządu Małopol-
skiego Oddziału Okręgowego 
PCK Mieczysław Orczykowski 
oraz Dyrektor Małopolskie-
go Oddziału Okręgowego 

fo
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miasta Nowy Sącz lub powia-
tów: gorlickiego, limanowskie-
go, nowosądeckiego.  
Czas trwania inicjaty-
wy:  od 1 do 10 miesięcy. 
Wysokość dofinansowa-
nia: max. 10 000 PLN (net-
to tzn. podatek VAT stano-
wi koszt niekwalifikowany). 
Zapraszamy do kontaktu: 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 
ul. Dolnych Młynów 7/6 
31-124 Kraków  
Małgorzata Kuta-Pałach, Specjali-
sta ds. animacji i inicjatyw lokalnych 
Olga Gałek, Animator 
Tel. 12 349 06 57  
grant.sadecki@mila.org.pl  
Źródło: mat. własne, Fundacja Miejsc i Ludzi Aktyw-
nych, www.mila.org.pl

Od dawna wiadomo, że dobro 
powraca. Przekonają się o tym 
Honorowi Dawcy Krwi, dla któ-
rych Koleje Małopolskie przy-
gotowały bilety za symboliczną 
złotówkę!
Krew to jeden z „leków”, które 
otrzymać można wyłącznie po-
bierając ją od drugiego człowie-

ka. Zapotrzebowanie jest ogrom-
ne, dlatego tak ważne jest, aby 
osoby zdrowe decydowały się na 
ten szlachetny gest. Honorowi 
krwiodawcy oznaczeni odznaką I 
stopnia to osoby, które oddały: 
15 litrów krwi lub odpowiadają-
cych jej składników w przypadku 
kobiet i mężczyźni, którzy oddali 

minimum 18 litrów.
Koleje Małopolskie przygo-
towały dla takich osób spec-
jalną ofertę: „Małopolski bilet 
dla Zasłużonych Honorowych 
Dawców Krwi”. Osoby, któ-
re zdobyły odznakę I stopnia 
mogą zakupić bilety dobowe 
za symboliczną złotówkę, a 

także bilety miesięczne za 10 zł! 
Uprawniają one do nielimitowa-
nych przejazdów pociągami 
KMŁ w obszarze ograniczonym 
stacjami Tarnów, Krynica-Zdrój, 
Jasło, Wieliczka Rynek Kopal-
nia, Sędziszów, Zakopane oraz 
Kraków Lotnisko w okresie ich 
ważności.

Koleje Małopolskie dla Honorowych Dawców Krwi
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Dodatkowe zajęcia i wyjaz-
dy edukacyjne, małe planeta-
rium, pracownia robotyczna, 
doposażenie już istniejących 
pracowni przedmiotowych, za-
jęcia dla uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi, 
doskonalenie kwalifikacji zawo-
dowych nauczycieli - promesę 
na realizację tych działań ode-
brał 18 lutego br. Rafał Kukla, 
Przewodniczący Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej i Burmistrz Mia-
sta Gorlice. Całkowita wartość 
projektu złożonego przez ZGZG 
do RPO Województwa Mało-
polskiego to 4 370 431,81 zł, z 
czego dofinansowanie stano-
wi aż 4 151 759,81 zł!  
W ramach projektu „Edukacja w 
szkołach prowadzących kształ-
cenie ogólne na terenie Gmin 
Ziemi Gorlickiej” w 42 szkołach 
z terenu 8 gmin, które przystą-
piły do projektu (Miasto Gorlice, 
Gmina Gorlice, Gminy Łużna, 
Moszczenica, Bobowa, Ropa, 
Uście Gorlickie, Korzenna) do-
posażone zostaną pracownie 
przedmiotowe (matematyczne, 
biologiczne, chemiczne, fizycz-
ne, informatyczne, językowe). 
Ponadto, powstaną dwie pra-
cownie międzyszkolne: małe 
planetarium w Szkole Podsta-
wowej w Łużnej oraz pracownia 
robotyczna w Szkole Podstawo-

wej w Ropicy Polskiej.  
Projekt przyczyni się do rozwoju 
kwalifikacji zawodowych nauczy-
cieli, którzy będą mogli skorzystać 
z szerokiej oferty szkoleń oraz 
studiów podyplomowych.  
Uczniowie ze specjalnymi po-
trzebami rozwojowymi i edu-
kacyjnymi otrzymają profesjo-
nalne wsparcie m.in. logopedy, 
psychologa, terapeuty pedago-
gicznego, doradcy zawodowe-
go oraz będą mieć możliwość 
uczestniczenia w zajęciach ko-
rekcyjno-kompensacyjnych.  
Jednym z priorytetowych dzia-
łań projektu jest rozwijanie u 
uczniów kompetencji kluczo-
wych i umiejętności uniwer-
salnych niezbędnych na rynku 
pracy. W związku z tym pro-
wadzonych będzie wiele zajęć 
językowych, kół matematycz-
nych, biologiczno-chemiczno-
-fizycznych, przyrodniczych, 
informatycznych, szachowych 
oraz zajęć dydaktyczno-wyrów-
nawczych. Organizowane będą 
także wyjazdy edukacyjne.  
Bardzo się cieszę, że projekt zło-
żony przez Związek Gmin Ziemi 
Gorlickiej uzyskał dofinansowa-
nie. Realizowane zadania z pew-
nością przyczynią się do zmian 
prowadzących ku lepszej edu-
kacji uczniów naszych gmin oraz 
umożliwią podniesienie kwalifi-

Ponad 4 mln zł na wsparcie edukacji!

kacji wśród nauczycieli – mówił 
Przewodniczący Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej i Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.  
Wniosek o dofinansowanie za-
dania „Edukacja w szkołach pro-
wadzących kształcenie ogólne na 
terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”, 
został złożony w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, 10. Osi Priory-
tetowej Wiedza i kompetencje, 
Działanie 10.1 Rozwój kształ-
cenia ogólnego, Poddziałanie 
10.1.3 Edukacja w szkołach pro-
wadzących kształcenie ogólne. 
fot. malopolska.pl/ Mateusz Książkiewicz/bobo-
wa24.pl

Aktualizacja Programu 
ochrony powietrza dla wo-
jewództwa małopolskiego 
(POP) jest głównym tema-
tem otwartych spotkań te-
renowych. Odbywają się 
one się w różnych miastach 
Małopolski. Prezentowane 
są na nich m.in. propozycje 
działań naprawczych oraz 
nowe obowiązki dla gmin, 
powiatów, przedsiębior-
ców oraz wszystkich miesz-
kańców Małopolski.  
Na zaproszenie radnej Woje-
wództwa Małopolskiego Ja-
dwigi Wójtowicz kolejne takie 
spotkanie odbyło się w po-
niedziałek 10 lutego w Gor-
licach. Władze województwa 
reprezentował wicemar-
szałek Tomasz Urynowicz. 
- Walka o czyste powietrze, 
a co za tym idzie zdrowie 
mieszkańców regionu jest 
naszym wspólnym celem. 
Tylko dzięki zaangażowa-
niu wszystkich gmin może-
my przyczynić się do tego, 
że Małopolska przestanie 
być czerwonym punktem 

na mapie jakości powie-
trza w Europie - podkreśliła 
Jadwiga Wójtowicz, rad-
na województwa.  
Nowe założenia rządowego 
programu Czyste Powietrze 
oraz Uchwała antysmogo-
wa dla Małopolski wytyczają 
granice działań antysmogo-
wych w naszym regionie. 
Obecne konsultacje zwią-
zane są z nowymi zada-
niami, które na samorząd 
województwa i samorządy 
gminne nałożyła nowelizacja 
ustawy Prawo ochrony śro-
dowiska – mówił wicemar-
szałek Tomasz Urynowicz. 
Celem Programu Ochrony 
Powietrza jest osiągnięcie w 
Małopolsce do 2023 roku do-
puszczalnych poziomów stę-
żeń pyłu PM10, pyłu PM2,5, 
benzo(a)pirenu i dwutlenku 
azotu, wyznaczonych w prze-
pisach polskich i unijnych. W 
dłuższej perspektywie POP 
zakłada również obniżenie 
poziomów stężeń pyłów do 
poziomów rekomendowa-
nych przez Światową Organi-

Konsultacje w sprawie Programu ochrony powietrza

zację Zdrowia (WHO).
W nowym dokumencie 
przeanalizowane zostaną 
efekty obecnie obowiązują-
cego Programu, ale przede 
wszystkim zostaną wprowa-

dzone nowe działania służące 
szybszej poprawie jakości po-
wietrza.
Źródło: www.malopolska.pl
Foto. Mateusz Książkiewicz/bobowa24.pl
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W związku z obserwacją funk-
cjonującego od października 
ubiegłego roku rozkładu jazdy, 
a także wniosków i uwag na-
pływających ze strony miesz-
kańców Miasta i Wójtów oko-
licznych Gmin, Miejski Zakład 
Komunikacyjny Sp. z o.o. wpro-
wadza kolejne zmiany, celem 
dostosowania częstotliwości i 
przebiegu tras do potrzeb pa-
sażerów! Nowy, ulepszony roz-
kład obowiązuje od 1 marca br. 
Zmiany objęy kursy na te-
renie Miasta Gorlice, a tak-
że Gmin Gorlice, Moszczeni-
ca oraz Lipinki i dotyczą tras: 
Linia nr 2:
Trasa rozpoczyna się z przy-
stanku Bystra Szkoła i za-
kończy na Osiedlu Górnym. 
Uruchomiony zostanie także 
dodatkowy kurs z Osiedla Gór-
nego do Szymbark-Łęgi o godzi-
nie 16.05, aby umożliwić mło-
dzieży szkolnej powrót z zajęć. 
Linia nr 5:  
Uruchomione zostanły dodat-
kowe kursy: na trasie Domi-
nikowice-Pustki do Kobylanki 
o godzinie 10.33, z powrotem 

o godzinie 13.23 oraz o 6.15 z 
Kobylanki p/Dominikowice-Za-
kole do Gorlic. Dodatkowo, po 
godzinie 22.00, pasażerowie 
będą mieli możliwość przejaz-
du do Kobylanki p/Zagórzany. 
Linia nr 6:  
Uruchomione zostaną dodatko-
we kursy do Szymbarku-Łęgi o 
godzinach: 9.28, 15.18, 16.05 i 
18.13. Ponadto, o godzinie 16.30 
uruchomiony zostanie dodat-
kowy kurs z Gorlic do Bielanki. 
Linia nr 7:  
Dotychczasowe kursy z By-
strej Szkoły przez Kwiatono-
wice do Moszczenicy-Zakole, 
od marca przejeżdżają trasę: 
Gorlice-Pod Lodownią – Szpi-
tal – Kwiatonowice – Moszcze-
nica-Zakole. Ponadto, linia nr 
7 zwiększy ilość przejazdów o 
dodatkowe kursy z Gorlic o go-
dzinach: 10.30, 16.05 i 18.05. 
Linia nr 8:  
Utworzone zostały dodatkowe 
kursy do Moszczenicy-Krzyżówki 
o godzinach: 5.50, 11.15 i 12.30. 
Linia nr 15:  
Uruchomiony został dodatkowy 
kurs do Libuszy p/Kryg o godzi-

nie 20.30, z powrotem z Libu-
szy do Gorlic o godzinie 21.05. 
Dodatkowo, ze względu na małe 
obłożenie kursów obsługujących 
Osiedla Pod Lodownią - Korczak - 
Osiedle Górne - Osiedle Słonecz-
na i Krakowska, liczba przejaz-
dów na tej trasie, szczególnie w 
godzinach wieczornych, zostanie 
zredukowana. Połączenia między 
wyżej wymienionymi Osiedlami 
utrzymane zostaną dzięki utwo-
rzeniu tzw. linii ”0”, która prze-
biegać będzie naprzemiennie 
trasą: Osiedle Pod Lodownią – 
Korczak – Osiedle Górne – Stró-
żówka-Rozdzielnia – ul. Stró-
żowska – Zajezdnia i Zajezdnia 
– Stawiska – Stróżowska – Stró-
żowka-Rozdzielnia - Osiedle Gór-
ne – Korczak – Pod Lodownią. 

Ponadto, aby umożliwić młodzie-
ży szkolnej dojazd bezpośrednio 
na poranne zajęcia, przejazd z 
ulicy Kochanowskiego o godzinie 
7.38 został przyspieszony, a kur-
sy z kierunków Kochanowskie-
go, Bystra Szkoła, Kobylanka, 
Owczary, Libusza i Biecz na go-
dzinę 8-mą, dojeżdżają lub prze-
jeżdżają przez Osiedle Górne.
Podjęte działania pozwolą na 
bardziej racjonalne gospodaro-
wanie zarówno taborem auto-
busowym, jak i czasem pracy 
kierowców. Mamy nadzieję, że 
nowy rozkład usprawni przejaz-
dy i zapewni wygodę korzystania 
z miejskiej komunikacji.  
Szczegółowy rozkład jazdy do-
stępny będzie na stronie MZK 
Gorlice.

Siatka połączeń miejskich autobusów wciąż rozbudowywana!

Na początku lutego br. zakończyły 
się prace związane z utwardze-
niem placu przy wiacie śmiet-
nikowej na Osiedlu Górnym. To 
pierwsze w tym roku zadanie, 
które zrealizowane zostało z bu-
dżetu obywatelskiego Miasta 
Gorlice na rok 2020. Wyremon-
towano plac o wymiarach 12 na 
19 metrów wraz z dojściem do 
wiaty śmietnikowej. Nawierzch-
nię wykonano z płyt ażuro-
wych i kostki betonowej.  
Inwestycja jest kontynuacją za-
dania ujętego w BO na 2018 
rok pod nazwą „Uporządkowanie 

Pierwsze zadanie z budżetu obywatelskiego na 2020 rok

27 lutego br. rozpoczęły się 
prace związane z rozbudo-
wą ulicy Łokietka. Na zadanie 
„Rozbudowa drogi gminnej 
nr 270320K ul Łokietka ww 
Gorlicach” Miasto Gorlice po-
zyskało dofinansowanie w ra-
mach II edycji Funduszu Dróg 
Samorządowych, w wysokości 
4844975 zł.
Prace prowadzone będą eta-
pami, a zakres obejmie od-
cinek drogi powyżej skrzy-
żowania z ulicą Pocieszka do 
Brzezinki oraz od Brzezinki do 
skrzyżowania z ulicą Węgier-
ską - łącznie blisko 1,7 km. 
 

Rozpoczęła się przebudowa ul. Łokietka

miejsca gromadzenia odpadów 
na Osiedlu Górnym celem popra-
wy estetyki i higieny”.  
Wykonawcą robót był Miejski Za-
kład Usług Komunalnych.
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Nie budzi wątpliwości stwierdze-
nie, że Gorlice są zakorkowane i 
powoli się duszą. Jakie działania 
są realną szansą na odkorkowa-
nie naszego miasta?  
W ostatnim czasie, Miasto Gorlice 
czyniło starania, aby w nowym 
rządowym programie  „100 ob-
wodnic” ujęta została budowa 
południowej obwodnicy. Rząd 
zdecydował jednak o dofinanso-
waniu bardziej zasadnych w swo-
jej ocenie inwestycji, nie ujmując 
w planach gorlickiego wniosku. 
Przyjęliśmy tę wiadomość ze 
spokojem - południowe obejście 

wykorzystywane byłoby głównie 
przez ruch tranzytowy, co nie 
rozwiązałoby problemu korków 
w mieście - mówi burmistrz Ra-
fał Kukla. Sprawa południowej 
obwodnicy jest dla nas aktualna, 
ale nie priorytetowa.  
Głównym problemem jest ruch 
lokalny od strony Zawodzia w kie-
runku centrum miasta.  
Z badań ruchu wiemy, że głów-
nym powodem zatorów jest brak 
alternatywnej drogi dla skrzyżo-
wania na Zawodziu – kontynuuje 
burmistrz.  Dlatego nasze dzia-
łania skupiają się na dwóch naj-

ważniejszych inwestycjach, które 
realnie przyczynią się do uspraw-
nienia ruchu w mieście.  
Mowa tu o budowie ronda turbi-
nowego na Zawodziu oraz łącz-
nika ulic Kościuszki, Krakowskiej, 
Stróżowskiej. 
Rondo turbinowe na Zawo-
dziu
W Planie Inwestycyjnym Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad został już ujęty pro-
jekt budowy ronda turbinowe-
go - nowoczesnego, bezpiecz-
nego i upłynniającego ruch. W 
październiku ubiegłego roku 
GDDKiA rozpoczęło prace zwią-
zane z przygotowaniem doku-
mentacji projektowej, a  re-
alizacja inwestycji planowana 
jest na lata 2024-2025.  
W tym miejscu chciałbym po-
dziękować Pani Poseł Barbarze 
Bartuś za wsparcie tej inicjaty-
wy – mówi Rafał Kukla.  
Łącznik ulic Kościuszki, Kra-
kowskiej i Stróżowskiej  
Szansą na rozładowanie ruchu w 
centrum miasta, jest także reali-

zacja kolejnej, dużej inwestycji 
drogowej -  łącznika ulic Kościusz-
ki, Krakowskiej, Stróżowskiej.  
Budowa drugiego mostu na rze-
ce Ropie, stałaby się alternaty-
wą dla poruszania się pomiędzy 
przedzielonymi rzeką częściami 
miasta. Nowa droga pozwoliłaby 
kierowcom ominąć ścisłe centrum 
Gorlic, odciążając ul. Kościuszki, 
ul. Mickiewicza, ul. Legionów, ul. 
Kołłątaja – miejsca, w których ten 
ruch często jest zablokowany.  
Na decyzję Burmistrza Miasta 
Gorlice o środowiskowych uwa-
runkowaniach na realizację tego 
przedsięwzięcia, została wnie-
siona skarga do Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego, 
które ostatecznie podtrzyma-
ło pozytywną opinię.  
Niestety, wąskie grono osób po-
nownie zaskarżyło decyzję SKO 
do sądu wyższej instancji, wstrzy-
mując realizację przedsięwzięcia 
na kolejne miesiące. Obecnie, 
zgodnie z prawem, pozostaje nam 
czekać na rozstrzygnięcie spra-
wy – dodaje Rafał Kukla.

100 rządowych obwodnic, a plany na odkorkowanie Gorlic

Plany priorytetowe gorlickich 
dzielnicowych z podziałem na 
poszczególne rejony miejskie. 
1. Rejon ulicy 3-go Maja w 
Gorlicach, która w całości znaj-
duje się w oznaczonej strefie 
zamieszkania, gdzie w ciągu 
dnia oraz godzinach wieczor-
nych bardzo często dochodzi do 
parkowania pojazdów w miej-
scach innych niż wyznaczone, w 
związku z czym kierujący pojaz-
dami dopuszczają się wykroczeń 
z zakresu ruchu drogowego. 
2. Rejon bloku nr 20 i 22 przy 
ulicy Hallera w Gorlicach - w 
szczególności klatka nr 1 bloku 

Plany priorytetowe gorlickich dzielnicowych
22, gdzie młodzież w godzi-
nach popołudniowo-wieczor-
nych dopuszcza się szeregu 
wykroczeń porządkowych mię-
dzy innymi: zakłócania porząd-
ku publicznego, spożywania 
alkoholu i niszczenia mienia. 
3. Rejon bloku nr 13 przy ul. Cho-
pina oraz rejon boiska sporto-
wego i placu zabaw, altana przy 
placu zabaw – przebywające w 
tym rejonie osoby spożywają 
alkohol, głośno publicznie wy-
powiadają słowa nieprzyzwoite 
oraz zakłócają ład i porządek pu-
bliczny, czym jednocześnie dają 
powód do zgorszenia w miejscu 

publicznym. Powyższe zachowa-
nie osób prowadzi do demorali-
zacji nieletnich przebywających 
w tych miejscach. Zagrożenie 
nasila się w godzinach wieczoro-
wych oraz wieczorowo - nocnych. 
4. Teren przyległy do budynku 
spółdzielni mieszkaniowej przy 
ul. Krasińskiego 3A oraz od stro-
ny ul. Moniuszki, gdzie dochodzi 
do spożywania alkoholu oraz 
wykroczeń z art. 140 kw., art. 
141 kw., art. 145 kw. Z uwagi 
na ogólnodostępne miejsce do 
naruszeń prawnych dochodzi 
we wszystkie dni w ciągu tygo-
dnia niezależnie od pory dnia. 

5. Rejon ogródków działkowych 
przy ul. Kościuszki w Gorlicach, 
gdzie w godzinach pomiędzy 
20.00 a 6.00 dochodzi do  uszko-
dzeń altanek letniskowych oraz 
przedmiotów znajdujących się 
na terenie ogródków.  
6. Rejon świetlicy osiedlowej 
,,Sokół” przy ulicy Dukielskiej 
w Gorlicach - gdzie młodzież w 
godzinach popołudniowo-wie-
czornych dopuszcza się szeregu 
wykroczeń porządkowych mię-
dzy innymi: zakłócania porząd-
ku publicznego, spożywania 
alkoholu i niszczenia mienia. 
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach

W ostatnim czasie w opinii publicznej 
pojawiła się nieprawdziwa i krzyw-
dząca opinia, że Miasto nie liczy się 
ze zdaniem autorów pomysłów Bu-
dżetu Obywatelskiego – w tym wy-
padku wnioskodawcy planowanego 
na Górze Cmentarnej singletracka. 
Zapewniamy, że tak jak w każdym 
przypadku, tak i w tym dokładamy 
wszelkich starań, aby inwestycja była 
zrealizowana zgodnie z oczekiwa-
niami wnioskodawców.  
Budżet Obywatelski skierowany jest 
do mieszkańców i Miasto nie ma 
żadnego interesu, aby próbować 
coś zrobić „po swojemu” jak może-
my przeczytać na jednej z gorlickich 
stron, czy też ukracać dobre pomysły. 
Dowodem na to niech będzie fakt, 
że autor, już po wygraniu jego pro-

jektu, zwrócił się do Urzędu z proś-
bą o zmodyfikowanie zadania i 
m.in. stworzenie dodatkowej pętli. 
Po analizie Miasto wyraziło zgodę 
w tym temacie, widząc możliwość 
uatrakcyjnienia projektu.  
Projekty zgłoszone w budżecie oby-
watelskim są na każdym etapie 
konsultowane z wnioskodawcami, 
począwszy od wszelkich wątpliwości 
przy zgłoszonych wnioskach poprzez 
kolejne etapy ich realizacji – dokład-
nie tak samo jest w tym wypadku, 
a autor pomysłu jest w stałym kon-
takcie z Wydziałem Inwestycji i Roz-
woju Urzędu Miejskiego.  
Na etapie kwalifikacji wniosków, wy-
dział merytoryczny UM nie widział 
przeciwwskazań do prowadzenia 
działań na zaproponowanych przez 

autora działkach. Jednak w trakcie 
opracowania opisu przedmiotu za-
mówienia, organ administracji archi-
tektoniczno - budowlanej Starostwa 
Powiatowego stwierdził, że brak jest 
możliwości wykonania ścieżek rowe-
rowych na dwóch ze wskazanych w 
projekcie działkach. Przed rozpoczę-
ciem prac niezbędna byłaby zmiana 
Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego, co skutko-
wałoby przesunięciem inwestycji o 
kolejne miesiące lub nawet lata.  
W tej sytuacji UM zwrócił się do auto-
ra projektu o opinie w kwestii dalszej 
realizacji zadania. Po konsultacji zde-
cydowano o wytyczeniu singletracka 
ograniczając wykorzystanie działek. 
Tak, jakościowo wymagania zostaną 
spełnione [...] areał jakim dysponu-

jemy pozwoli na wybudowanie około 
2km tras – pisał w korespondencji autor. 
W trakcie uzgodnień pomysł ewo-
luował -  obecnie planowane jest 
powstanie 4 tras w tym jednej pod-
jazowej i trzech zjazdowych o stop-
niu łatwym, średniozaawansowa-
nym i trudnym z odpowiednią ilością 
elementów zręcznościowych, do-
datkowych przyrządów do nauki 
jazdy na tylnym kole. Łączna dłu-
gość tras będzie podobna do pier-
wotnie zakładanej – czyli ok. 2 km. 
Ponadto Miasto wyszło z inicjatywą 
utworzenia miejsca odpoczynku z 
małą architekturą towarzyszącą. Pro-
jekt nie traci na atrakcyjności i jako-
ści. Ważne jest, aby singletrack był 
jak najbardziej angażujący dla gorli-
czan i turystów.

Fakty w sprawie projektu budowy singletracka



19 lutego br., w Dworze Kar-
wacjanów w Gorlicach, odbył 
się – pełen atrakcji dla gorlic-
kich dzieci – Bal u Karwacja-
nów. Był wspólnie odtańczony 
Polonez, wybór króla i królo-
wej Balu, pasowanie na ry-
cerza i damy dworu.  
Zabawę rozpoczęło uroczy-
ste powitanie zgromadzonych 
gości, po którym dzieci mogły 
dowiedzieć się  więcej o mo-
dzie panującej w renesansie. 
Najważniejszym punktem 
wydarzenia były konkursy 
na Damę i Rycerza Balu oraz 
na  Króla i Królową Balu. Wy-
bór zwycięzców okazał się 
niezwykle trudny, ponieważ 

uczestnicy wykazali się ogrom-
ną kreatywnością w tworze-
niu swoich kreacji.  
Król oraz Królowa  Balu zostali 
uroczyście ukoronowani przez 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafa-
ła Kuklę, który wcielił się w po-
stać Dersława Karwacjana.  
Następnie Bracia Kurkowi wraz 
z burmistrzem pasowali po-
zostałych uczestników na za-
szczytne tytuły rycerzy i dam 
dworu. Wszystkie dzieci otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy. 
Po uroczystym odtańczeniu 
tradycyjnego Poloneza, sala 
wypełniła się prawdziwie balo-
wym gwarem i muzyką, rozpo-
czynając wesołą zabawę.

Noworoczny Bal u Karwacjanów

ZA NAMI OKRES KARNAWAŁU – BALÓW, ZABAW, MASKARAD, 
TŁUSTYCH CZWARTKÓW, ŚLEDZIKÓW, BABSKICH COMBRÓW, OSTATKÓW

Charytatywna, karnawałowa dyskoteka międzyszkolna 
O tym, że Młodzieżowa Rada 
Miasta organizuje i angażuje 
się w wiele akcji, mogliśmy się 
przekonać nie raz. W ostatnim 
czasie młodzi Radni zaangażo-
wali się w akcję charytatywną 
na rzecz 6-letniego Jakuba, pod-
czas której uzbierali aż 5 tys. zł! 
Jej podsumowaniem była inte-
gracyjna, karnawałowa dysko-
teka międzyszkolna.  
W nowym roku - 15 stycznia  - 
Młodzieżowa Rada Miasta zebrała 
się, aby ustalić plan działania na 
rok 2020. Rada uzupełniła także 
swój skład  o nowych członków, 
którzy w tym dniu złożyli uroczy-
ste ślubowanie. Nowi Radni to: 
Aleksandra Rąpała z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach, 
Diana Zielińska z Miejskiego Ze-

społu Szkół nr 3 w Gorlicach i Ma-
teusz Matuszyk z Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 4 w Gorlicach.  
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Młodzieżowa Rada Miasta zorga-
nizowała międzyszkolną dyskote-
kę integracyjną, będącą podsu-
mowaniem charytatywnej akcji. 
Zabawa odbyła się w środę, 19 
lutego, w Miejskim Zespole Szkół 
nr 5 w Gorlicach i bawiło się na 
niej blisko 80 uczniów ze wszyst-
kich szkół podstawowych naszego 
miasta! Zebrane pieniądze w naj-
bliższym czasie zostaną przekaza-
ne rodzicom chłopca.  
Nad działanością Młodzieżowej 
Rady Miasta czuwa jej opiekun i  
Wiceprzewodnicząca Rady Mia-
sta Gorlice Beata Mikruta-Kawa. 
 

25 lutego br., w ostatni dzień 
karnawału, Zarząd Osiedla nr 6 
„Zawodzie” zorganizował spotka-
nie ostatkowe pn. „Śledzik u Dłu-
goszów”. W wydarzeniu w imieniu 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafała 
Kukli uczestniczył jego Zastęp-
ca Łukasz Bałajewicz.  
W Pałacu Długoszów, zgroma-
dzonych licznie uczestników 
przywitali Przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla nr 6 Beata Kalisz, a 
także Zastępca Burmistrza Mia-
sta Gorlice Łukasz Bałajewicz, 
który na rozpoczęcie spotkania 

wzniósł symboliczny toast. Sło-
wem wstępu, o historii i tradycji 
spotkań śledzikowych, a także 
sposobie obchodzenia ostatków 
w innych krajach, opowiedział 
Przewodniczący Rady Miasta 
Gorlice Robert Ryndak.  
Spotkanie obfitowało w wiele 
atrakcji. Prelekcje o zdrowej die-
cie i odżywianiu zaprezentowała 
Klaudia Słota z Gabinetu Diete-
tycznego Bonne Sante.  
W muzyczną podróż uczest-
ników zabrała młoda gorlicka 
skrzypaczka Justyna Kozioł, a 

Śledzik u Długoszów

także występ taneczny Angeliki 
Druciak oraz Artura Bajorka ze 
szkoły Show Dance prowadzonej 
przez Wojciecha Ludwina.  
Uroczystość była także okazją 

do integracji oraz zabawy przy 
muzyce, a także skosztowa-
nia tradycyjnego śledzia, któ-
rego nie zabrakło na stołach.   
Fot. Marek Podraza



Noworoczny Bal u Karwacjanów

ZA NAMI OKRES KARNAWAŁU – BALÓW, ZABAW, MASKARAD, 
TŁUSTYCH CZWARTKÓW, ŚLEDZIKÓW, BABSKICH COMBRÓW, OSTATKÓW

19 lutego br., w Klubie Jubilat 
odbyło się karnawałowe spo-
tkanie słuchaczek Uniwersyte-
tu Złotego Wieku w Gorlicach, 
tzw. „Babski Comber”.  
Jak co roku, Panie z Uniwersy-
tetu Złotego Wieku same po-
stanowiły zorganizować sobie 
karnawałowe „ostatki” i się-
gnąć do ludowych tradycji.  
Comber  to wywodząca się 
ze średniowiecza ludowa za-
bawa zapustna, w czasie któ-
rej kobiety urządzały tańce i 
zabawy na rynkach polskich 
miast w wielu regionach. 
Tańce odbywały się zazwy-

czaj w tłusty czwartek, jako 
dzień rozpoczynający ostatni 
tydzień karnawału.  
Organizatorem imprezy był 
Uniwersytet Złotego Wieku, 
na czele z Rektorem Romanem 
Dziubiną, który otworzył impre-
zę. Bawiące się Panie odwiedził 
także Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, życząc udanej, ra-
dosnej zabawy złotym senior-
kom - studentkom.  
W czasie zabawy nie zabrakło 
karnawałowego szaleństwa na 
parkiecie, głośnych śmiechów 
i oczywiście tradycyjnych, za-
pustnych pączków i faworków!

Babski Comber Uniwersytetu Złotego Wieku

„Tłusty czwartek na 102”
Słodki pokaz mody w Miejskim Przedszkolu nr 4

Tłusty czwartek jest wyjątkowym 
dniem w roku, w którym nikomu nie 
szkodzą dodatkowe kalorie! 20 lute-
go br., w Miejskim Przedszkolu nr 4 
im. Ignacego Łukasiewicza w Gor-
licach, także nie zabrakło słodkich 
wypieków, zarówno na talerzach 
jak i na twarzach dzieci!  
Na zaproszenie Kierownik Ewy 
Przybyłowicz, Dyrektora MZS nr 1 
Waldemara Pyznara, dzieci i ich Na-
uczycielek, Przedszkole odwiedził 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla 
oraz Kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych Alek-
sander Augustyn. Na tej wyjątkowej 
uroczystości obecni byli także Radna 
Maria Ludwin oraz Radny Krzysztof 
Jędrzejowski. Nie mogło zabraknąć 
tradycyjnego dziś poczęstunku – 
domowych, przepysznych pączków! 

Przedszkolaki obchodziły ten naj-
słodszy dzień w roku pod hasłem 
„Tłusty czwartek – na 102!”. Dzieci 
przywitały gości występem arty-
stycznym, a następnie rozpoczęły 
nietypowy pokaz mody –  przebrane 
za najróżniejsze słodkości, prezento-
wały swoje stroje przed jury, które 
oceniało przebrania za pomocą ta-
bliczek z punktami. Ocena była nie-
zwykle trudna, bo dzieci wykazały się 
ogromną kreatywnością! Po wybie-
gu przeszły cukierki, owoce, lizaczki, 
a nawet frytki i oczywiście pączki! 
Na koniec każde dziecko otrzymało 
słodki medal, a przedszkolaki udały 
się zobaczyć inną, tym razem „ni-
skokaloryczną” niespodziankę – pre-
zentację nietypowych instrumentów 
muzycznych.

Bal u Królowej Zimy w MZS nr 3
17 lutego br., w Miejskim Zespo-
le Szkół nr 3 im. Św. Jana Kan-
tego w Gorlicach odbył się co-
roczny Bal u Królowej Zimy.  
Wszyscy uczestnicy karnawa-
łowej zabawy zostali serdecz-
nie powitani przez Dyrektora 
Szkoły Krzysztofa Michalika. 
Na balu pojawił się również 
Burmistrz Rafał Kukla, który 
nie tylko przybył z życzeniami 
udanej zabawy, ale także przy-
gotował niespodziankę w po-
staci słodkich upominków.  
Imprezę rozpoczął tradycyj-
ny pochód przebierańców, 
wśród  których można było 
dostrzec wiele wróżek, księż-
niczek, spidermenów, kowbo-
jów, rycerzy, piratów, indian 
oraz wiele innych ciekawych 
postaci. Poprzez wyjątkowe 
stroje karnawałowe, każdy 

z uczestników mógł utożsa-
mić się z bohaterem ulubionej 
bajki oraz zintegrować się ze 
społecznością szkolną. Nie za-
brakło najważniejszej osoby 
na balu – Królowej Zimy, która 
prezentowała się pięknie w zi-
mowej szacie oraz nieustannie 
zabawiała swych gości.  
Sympatycy Pani Zimy bawi-
li się świetnie, biorąc udział w 
konkursach tańca oraz pokazie 
mody, zachwycając umiejętno-
ściami tanecznymi i wdziękiem 
podczas prezentacji strojów. Na 
dzieci czekało wiele niespodzia-
nek, mi.in  zabawy z animatora-
mi, szalone tańce oraz różnego 
rodzaju gry. W przerwie między 
pląsami wszystkie dzieci mogły 
się posilić przysmakami przygo-
towanymi przez rodziców spe-
cjalnie na tę okazję.
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XVI SESJA RADY MIASTA GORLICE

20 lutego br.,w sali sesyjnej 
im. Wojciecha Biechońskiego w 
Urzędzie Miejskim w Gorlicach, 
odbyła się XVI sesja Rady Mia-
sta. Po otwarciu sesji, informacji 
o porządku obrad i informacji z 
działalności Burmistrza Miasta 
za okres międzysesyjny od 16 
stycznia do 15 lutego 2020 roku- 
radni rozpatrzyli i przyjęli 14 
projektów uchwał. W pierwszej 
wyrazili zgodę na zamianę nie-
ruchomości położonych przy ul. 
Azaliowej w Gorlicach (zamiana 
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działki stanowiącej własność 
Miasta Gorlice na nieruchomość 
stanowiącą własność osoby fi-
zycznej- pod tereny komunika-
cyjne na rzecz Miasta Gorlice). 
Druga uchwała wyrażała zgodę 
na sprzedaż w drodze przetar-
gu nieruchomości gruntowych 
położonych w Gorlicach przy ul. 
Kochanowskiego (pięć nierucho-
mości budowlanych własności 
Miasta Gorlice na sprzedaż w 
drodze przetargów nieograni-
czonych).W trzeciej podjętej 

16 stycznia 2020 roku.
•Wizyta przedwstępna przed-
stawicieli organizacji partner-
skich z Czech i Rosji dotycząca 
realizacji międzynarodowe-
go projektu kulinarnego pt. 
,,Kuchnia talentów” finan-
sowanego z programu ERA-
SMUS, realizowanego przez 
Hufiec Pracy w Gorlicach
(R. Kukla).
•Spotkanie dla gorlickich 
przedsiębiorców, współor-
ganizowane z Krakowskim 
Parkiem Technologicznym na 
temat Polskiej Strefy Inwe-
stycji oraz planowanej Strefy 
Aktywności Gospodarczej przy 
ulicy Zakole w Gorlicach (R. 
Kukla).
17 stycznia 2020 roku.
• Uroczyste obchody z okazji 
75. rocznicy zakończenia dzia-
łań wojennych II Wojny
Światowej w Gorlicach - pod 
tablicą pamiątkową usytu-
owaną przy budynku Szklar-
czykówki złożono wiązanki 
kwiatów, zapalono symbolicz-
ny znicz (R. Kukla).
18 stycznia 2020 roku.
• Walne Zgromadzenie Spra-
wozdawcze Członków Koła 
Polskiego Związku Wędkar-
skiego ,,Miasto Gorlice” (Ł. 

Bałajewicz).
20 stycznia 20202 roku.
• Spotkanie w terenie z przed-
stawicielami Podkarpackiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie, od-
dział w Sanoku - Inspektorat 
Jasło w sprawie bieżącego 
utrzymania, prac konserwator-
skich, zabezpieczenia przeciw-
powodziowego potoku przy ul. 
Kochanowskiego i Batorego w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
21 stycznia 2020 roku.
• Spotkanie z Dyrektorem 
OSiR w sprawie planów mo-
dernizacyjnych krytej pływalni
w Gorlicach (R. Kukla).
• Wręczenie nagrody uczniom 
ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w 
Gorlicach, w ramach konkur-
su na najpiękniej ozdobione 
drzewko świąteczne na gorlic-
kim Rynku (R. Kukla).
• Zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Koła PZiTB (R. Ku-
kla).
22 stycznia 2020 roku.
• Spotkanie z przedstawicie-
lem firmy przygotowującej 
dokumentację aplikacyjną do
projektu Strefy Przemysłowej 
w Gorlicach przy ulicy Zakole 
(R. Kukla).
23 stycznia 2020 roku.

• Wręczenie publikacji Pamięt-
nik Księdza Bronisława Świey-
kowskiego pt. ,,Z dni grozy
w Gorlicach” Dyrektorom Miej-
skich Zespołów Szkół w Gorli-
cach (R. Kukla).
• Zabawa Noworoczna dla 
dzieci na zaproszenie Zarządu 
Osiedla Nr 11 ,,Łysogórskie”
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
24 stycznia 2020 roku.
• Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Małopolski 
(Kraków, R. Kukla).
• Wręczenie nagród laureatom 
konkursu ,,List do Sąsiada” 
zorganizowanego dla dzieci
i młodzieży Miejskich Zespo-
łów Szkół w Gorlicach, w ra-
mach obchodów Dnia Czyste-
go Powietrza przypadającego 
14 listopada (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie Pokoleń Samorzą-
dowców (R. Kukla).
26 stycznia 2020 roku.
• Uroczystości związane z 64. 
Rocznicą śmierci Księdza Bro-
nisława Świeykowskiego –
w Bazylice Mniejszej w Gorli-
cach odbyła się msza święta 
a następnie pod tablicą upa-
miętniającą Bronisława Świey-
kowskiego złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono symbolicz-
ny znicz (R. Kukla).
28 stycznia 2020 roku.

• Uroczystość jubileuszowa 
100. urodzin Pani Janiny Dzia-
dzio mieszkanki Gorlic (R.
Kukla).
• Wywiad dla portalu Głos 24 
na temat inwestycji w Gorli-
cach (R. Kukla).
29 stycznia 2020 roku.
• Otwarcie biura poselskiego 
IX Kadencji Sejmu RP w Gorli-
cach, na zaproszenie Pani
Barbary Bartuś (Ł. Bałaje-
wicz).
3 lutego 2020 roku.
• Forum Wójtów, Burmi-
strzów, Prezydentów Małopol-
ski (Kraków, Ł.Bałajewicz).
5 lutego 2020 roku.
• Odebranie promesy na re-
alizację projektu ze środków 
RPO Woj. Małopolskiego 
2014-
2020 Aktywny Senior, zakła-
dającego stworzenie Dzienne-
go Domu Seniora w Gorlicach 
(Kraków, Ł. Bałajewicz).
Wartość projektu to 2 325 
807,15 zł, z czego dofinan-
sowanie stanowi aż 2 156 
511,15
zł!
6 lutego 2020 roku.
• Spotkanie z Panią Marią Tar-
są Prezesem Zarządu Spół-
dzielni ,,Jedność’ ‚w Gorlicach 
dotyczące bieżącej działalno-

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 stycznia 2019 roku do 15 lutego 2020 roku

uchwale radni zgodzili się na 
zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy (posadowienie garaży, na 
urządzenie zieleni ozdobnej, na 
cele rolnicze- uprawy warzywni-
cze, na cele rekreacyjne).Kolej-
na uchwała dotyczyła zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy oraz 
odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy (umowa 
dzierżawy działek o powierzch-
ni 30 m kw położonych przy ul. 
Kościuszki w Gorlicach własności 
Miasta Gorlice, na okres 5 lat, z 
przeznaczeniem o posadowienie 
dwóch garaży).Natomiast w na-
stępnej uchwale nabyto na rzecz 
Miasta Gorlice nieruchomości od 
osób fizycznych przy ul. Łukasie-
wicza w Gorlicach pod miejsca 
postojowe dla Wspólnoty Miesz-
kaniowej. Dokonano też zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia cen 
i opłat za usługi przewozowe 
oraz uprawnienia do przejazdów 
ulgowych w komunikacji miej-
skiej realizowanej na obszarze 
Miasta Gorlice oraz gmin sąsia-
dujących, które przystąpiły do 

porozumienia w celu wspólnej 
realizacji publicznego transportu 
zbiorowego. Ponadto Rada Mia-
sta Gorlice przystąpiła do zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta 
Gorlice- Plan Nr 3; uchwaliła 
zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Miasta Gorlice- Plan Nr 3- dla 
działek nr 944/10 i 944/15; 
uchwaliła miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w Gor-
licach przy ul. Zakole; nabyła 
na rzecz Miasta Gorlice nieru-
chomości gruntowe położone w 
Gorlicach przy ul. Bieckiej (pod 
drogę wewnętrzną); przyjęła ak-
tualizację Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Gorlice na 
lata 2016- 2023; dokonała zmia-
ny Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta Gor-
lice na 2020 r. ; dokonała zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gorlice; uchwaliła 
plany pracy Komisji Rady Miasta 
Gorlice na rok 2020.
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ści (R. Kukla).
7 lutego 2020 roku.
• Spotkanie Wojewody Mało-
polskiego z przedstawicielami 
Jednostek Samorządu
Terytorialnego (Kraków, R. 
Kukla).
10 lutego 2020 roku.
• Spotkanie w sprawie Progra-
mu Ochrony Powietrza przy-
gotowywanego do realizacji
przez Województwo Małopol-
skie z udziałem Pana Tomasza 
Urynowicza Wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego 
(R. Kukla).
11 lutego 2020 roku.
• Posiedzenie Zarządu Powia-
tu Gorlickiego w sprawie mo-

nitoringu terenu publicznego
przy bramach wjazdowych na 
terenie byłej Rafinerii Nafty 
,,Glimar’ w Gorlicach (R.
Kukla).
• Spotkanie z Panem Krzysz-
tofem Gomołą Burmistrzem 
Miasta Gorlice w latach 1990-
1992 (R. Kukla).
12 lutego 2020 roku.
• Spotkanie z przedstawicie-
lem Trendy Radio w ramach 
programu ,,Godzina z samo-
rządem” (R. Kukla).
• Spotkanie informacyjne po-
święcone projektowi pn. ,,Bu-
dowa instalacji
energetycznego wykorzysty-
wania frakcji palnych uzyska-

nych z przetwarzania odpadów 
w Gorlicach” na zaproszenie 
Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych Empol Gorlice Sp. z 
o.o. (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
13 lutego 2020 roku.
• Spotkanie w sprawie wspól-
nej inwestycji - przebudowy 
skrzyżowania drogi powiato-
wej 11-go Listopada z droga-
mi miejskimi przy ulicy Korcza-
ka i Bardiowskiej w Gorlicach, 
z udziałem przedstawicieli 
Powiatowego Zarządu Dróg 
i Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
14 lutego 2020 roku.
• Otwarcie warsztatów doty-
czących opracowania wnio-

sków grantowych w ramach
Projektu „Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 
– Subregion Sądecki”,
zorganizowanych dla przed-
stawicieli organizacji pozarzą-
dowych i spółdzielni
socjalnych, przez Fundację 
Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz 
Stowarzyszenie Cumulus
w Krakowie (R. Kukla).
15 lutego 2020 roku.
• Noworoczne spotkanie 
członków i sympatyków Po-
wiatowego Stowarzyszenia 
Pokolenia w Gorlicach (R. Ku-
kla).

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

Joanna Bubak złożyła in-
terpelację 
w sprawie 
sprzątania 
p r z y s t a n -
ku auto-
b u s o w e -
go przy 
ul. Wys-

zyńskiego
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 23.01.2020 r. w 
sprawie sprzątania przystanku 
autobusowego przy ul. Wys-
zyńskiego (Górne Osiedle) w 
Gorlicach uprzejmie informuję, 
że prace polegające na cało-
rocznym sprzątaniu przystan-
ków zostały zlecone Miejskiemu 
Zakładowi Usług Komunalnych 
w Gorlicach. Ustalona w zle-
ceniu minimalna częstotliwość 
sprzątania przystanków wynosi 
jeden raz w tygodniu (piątki). 
Ponadto, sprzątanie odbywa 

się także doraźnie w inne dni, 
po zgłoszeniu takiej potrzeby 
przez Wydział Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach lub Straż Miejską. 
Mariola Migdar interpe

lowała w 
kwestii re-
m o n t u 
nawierzchni 
odcinka ul. 
Hallera
W odpowiedzi 
na interpelac-

je z dnia 23.01.2020 roku w 
sprawie remontu nawierzchni 
odcinka ul. Hallera informuję, 
że zdania nie są ujęte do re-
alizacji w budżecie Miasta na 
2020 rok. Zadanie może być 
wprowadzone do realizacji w 
przypadku wystąpienia wol-
nych środków finansowych. 
Niezależnie od powyższego 
występujące ubytki będą uzu-

pełniane w miarę potrzeb przez 
służby miejskie, a merytoryczni 
pracownicy Wydziału Inwestyc-
ji i Rozwoju przygotują zadania 
do realizacji pod względem for-
malno-prawnym.
Adam Piechowicz złożył in

terpelację 
w sprawie 
oznakowa-
nia przejś-
cia dla pies-
zych na 
ulicy Mic-
kiewicza

W odpowiedzi na Interpelac-
je z dnia 23.01.2020 roku w 
sprawie oznakowania przejś-
cia dla pieszych na ulicy Mic-
kiewicza informuję, że jest to 
droga o jednym kierunku ruchu 
i przejście jest oznakowane 
prawidłowo, zgodnie z kierun-
kiem ruchu pojazdów mecha-
nicznych. Niemniej, w celu po-

prawy bezpieczeństwa pieszych 
poleciłem podległym służbom 
wykonanie dodatkowego ozna-
kowania przejścia znakiem D6 
od strony ul. Legionów.
Tomasz Szczepanik inter-

p e l o w a ł 
w sprawie 
wykonania 
łącznicy ko-
lejowej w 
Gorlicach
Urząd Miejski 
w Gorlicach 

przekazuje w załączeniu kopię 
pisma PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. Centrum Realizacji 
Inwestycji Region Południowy 
w Krakowie z dnia 10.01.2020 
r. w sprawie możliwości wy-
konania łącznicy kolejowej w 
Gorlicach będącego odpowie-
dzią na zgłoszoną przez Pana 
w tej sprawie interpelację.

Informujemy wszystkich miesz-
kańców, że Urząd Miejski w 
Gorlicach wdrożył elektroniczny 
obieg e-faktur. Faktura elektro-
niczna to dokument stworzony 
z myślą o wygodzie użytkow-
ników, a dane i treści zawarte 
w elektronicznej fakturze są 
zawsze zgodne z wersją papie-
rową. E-faktura to oszczędność 
czasu, pieniędzy i środowiska, a 
także wygoda przechowywania.
Ich autentyczność zagwa-
rantowana jest poprzez bez-
pieczeństwo, integralność i 
autentyczność systemów infor-
matycznych, a przesyłana elek-
tronicznie faktura bezpośrednio 
na Państwa skrzynkę mailową 

usprawni przepływ informacji.
Osoby zainteresowane otr-
zymywaniem e-faktur z tytułu 
najmu lokali i mediów oraz 
dzierżawy i innych opłat sta-
nowiących dochody gminy, pro-
simy o wypełnienie oświadczenia 
o akceptacji faktur wystawia-
nych i przesyłanych drogą elek-
troniczną – załącznik nr 1 do 
regulaminu wystawiania i prze-
syłania faktur w formie elektro-
nicznej przez Miasto Gorlice.
Oświadczenie należy przesłać 
drogą pisemną na adres: Urząd 
Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38-
300 Gorlice lub elektronicznie: 
dla faktur z tytułu dzierżawy i in-
nych opłat stanowiących docho-

dy gminy na adres e-mail faktu-
ry.dzierzawy@um.gorlice.pl
    dla faktur z tytułu najmu lokali 
i mediów na adres e-mail faktu-
ry.najem.media@um.gorlice.pl
Faktury będą przesyłane z  po-
danych wyżej wymienionych ad-
resów e-mail. E-fakturę można 
otrzymywać na wskazany przez 
Państwa adres e-mail. Przesyła-
nie e-faktur następować będzie 
cyklicznie, od kolejnego okresu 
rozliczeniowego, następujące-
go po złożeniu oświadczenia o 
akceptacji e-faktury. Regularne 
otrzymywanie faktur sprawi, 
że będziecie Państwo mogli je 
zachować bez drukowania, po-
nadto e-fakturę można odbierać 

z każdego miejsca, gdzie jest 
dostęp do Internetu.
E-faktura jest prawnie uznaną 
formą rozliczenia, dlatego też 
zachęcamy do skorzystania z 
nowych możliwości.
Zarządzenie Nr 25/2020 Bur-
mistrza Miasta Gorlice z dnia 
31.01.2020 r. w sprawie wprowa-
dzenia do stosowania „Regula-
minu wystawiania i przesyłania 
faktur w formie elektronicznej 
przez Miasto Gorlice” wraz z 
załącznikami zostało zamiesz-
czone w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach pod adresem  www.
bip.malopolska.pl/umgorlice

Elektroniczny obieg faktur w UM Gorlice



s t y c z e ń  2 0 2 0K U R I E R  G O R L I C K I

NR 2 (313) 2020 r.12 www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice

Ponad 100 dzieci z gorlickich 
szkół podstawowych skorzy-
stało podczas tegorocznych 
ferii z programu nauki jazdy 
na nartach „Jeżdżę z głową”. 
Miasto Gorlice pozyskało z 
Małopolskiego Urzędu Mar-
szałkowskiego dotację na 
realizację tego projektu.  
Każda szkoła zorganizowa-
ła nabór dzieci z klas III-IV 
do 2 grup 10 osobowych, 
które realizowały 18-godzin-
ny program. Urząd Miejski 
zabezpieczył pełną realiza-
cję programu poprzez za-
trudnienie wykwalifikowanej 
kadry instruktorów, zabez-
pieczenie sprzętu narciar-
skiego oraz udostępnienie 
stoku i wyciągów narciar-
skich w Małastowie.  
Koszt programu wyniósł 
43.756,95 zł, z czego 15.100 
zł stanowiła dotacja z Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego, a 

28.656,95 zł to kwota z bu-
dżetu Miasta Gorlice.  
Cele programu:  
- nabycie podstawowych umie-
jętności i podstaw popraw-
nej nauki jazdy na nartach, 
- edukacja w zakresie 
bezpiecznego korzysta-
nia stoków narciarskich 
i nawyku jazdy w kasku, 
- poprawa kondycji i ogól-
nej sprawności fizycznej, 
- profilaktyka zdrowotna, w 
szczególności wad posta-
wy i skrzywień kręgosłupa, 
- zachęcenie dzieci do ak-
tywnych form spędza-
nia wolnego czasu.  
Był to kolejny program skie-
rowany do dzieci z naszych 
szkół, który zachęca do ak-
tywnego spędzania wolnego 
czasu, podnosi sprawność 
fizyczną i przyczynia się do 
zdobywania nowych umiejęt-
ności.

Podsumowanie programu Jeżdżę z głową

O Gorlicach w Wiadomościach Turystycznych
W lutowym numerze miesięcz-
nika Wiadomości Turystyczne 
ukazał się artykuł dotyczący 
naszego miasta! Prezentuje on 
najważniejsze dzieje historii 
Gorlic oraz zwraca uwagę na 
niezliczone atrakcje Beskidu 
Niskiego - różnorodność kultu-
rową regionu, historię naftową, 
Bitwę pod Gorlicami, drewniane 
zabytki UNESCO, czy możliwo-
ści aktywnego spędzenia czasu 
na łonie natury.
Wiadomości Turystyczne to 
miesięcznik, który od 10 lat 
dostarcza informacji na temat 
najciekawszych produktów tu-
rystycznych w Polsce oraz za 
granicą. Odbiorcami pisma są 

głównie właściciele biur po-
dróży i agencji turystycznych, 
szefowie działów promocji tu-
rystyki jednostek samorządo-
wych, gestorzy bazy noclego-
wej, kadra naukowa, samorząd 
turystyczny, piloci, przewoźnicy 
oraz studenci.
Nakład czasopisma to 65 tys. 
egzemplarzy. Będzie bezpłat-
nie dystrybuowany na 2 dużych 
imprezach jesiennych Word 
Travel Show w Nadarzynie i na 
Targach TT Warsaw. Artykuł na 
pewno zachęci czytelników do 
odwiedzenia naszego regionu, 
który skrywa mnóstwo przyrod-
niczych perełek.

Informujemy, że Urząd Miejski 
w Gorlicach planuje zorgani-
zować bank informacji zamia-
ny mieszkań komunalnych. 
Wszystkich zainteresowanych 
zamianą lokalu na mniejszy, 
większy, znajdujący się w in-
nej kondygnacji lub w innej 
lokalizacji miasta, prosimy o 
dostarczenie załączonego  na 
stronie www miasta formula-
rza, wraz ze zgodą na prze-
twarzanie danych osobowych 
do Urzędu Miejskiego, seg-
ment B, pokój 10B.  
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem 18 355 
12 15.

Startuje bank zamiany mieszkań Badania ankietowe mieszkańców 
ws. bezpieczeństwa 

energetycznego i ekologicznego

W marcu 2020 na terenie 
miasta przeprowadzane będą 
anonimowe badania ankie-
towe mieszkańców ws. bez-
pieczeństwa energetycznego 
i ekologicznego gospodarstw 
domowych, w tym zjawisk: 
ubóstwa energetycznego, 
zanieczyszczenia powietrza 
spowodowanego niską emisją 
z gospodarstw domowych.
Badania przeprowadzane będą 
przez Instytut Badawczy IPC 
Sp. z o.o. na zlecenie Woj-
skowej Akademii Technicznej 

w Warszawie.
Badanie przeprowadzane bę-
dzie w postacie bezpośred-
nich ankiet z mieszkańcami.
Instytut Badawczy IPC Sp. z 
o.o. działa zgodnie z kodek-
sem ESOMAR oraz PKJPA, co 
gwarantuje pełną poufność 
przekazanych opinii.
Serdecznie prosimy o prze-
kazanie ankieterom Instytu-
tu rzetelnej i profesjonalnej 
opinii ws. powyższych zagad-
nień.
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28 lutego br. odbyło się uro-
czyste otwarcie nowego, do-
stosowanego do potrzeb osób 
niepełnosprawnych lokalu 
Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej w Gorlicach. Od 
tego roku, placówka mieści 
się w budynku Powiatowego 
Centrum Edukacji, przy ul. 
Niepodległości 5A.  
Otwierając wydarzenie, gości 
uroczyście przywitała Dyrektor 
Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej w Gorlicach Be-
ata Mikruta - Kawa. Podczas 
oficjalnej części uroczystości, 
głos zabrał m.in. Burmistrz 
Gorlic Rafał Kukla, składając 
wszystkim zaangażowanym w 
pracę na rzecz dzieci i młodzie-
ży z Ziemi Gorlickiej, serdeczne 

podziękowania i życzenia.  
Na spotkaniu obecni byli m.in. 
Poseł na Sejm RP Barbara Bar-
tuś, Poseł na Sejm RP Wiesław 
Janczyk, Starosta Gorlicki Ma-
ria Gubała, Przewodniczący 
Rady Powiatu Gorlickiego Miro-
sław Waląg, Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla, Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Gorli-
ce Ryszard Ludwin, Proboszcz 
Parafii Narodzenia NMP w Gor-
licach Stanisław Ruszel, p.o. 
Komendanta Powiatowego Po-
licji w Gorlicach Dorota Tokarz, 
a także Radni Powiatu Gorlic-
kiego i Miasta Gorlice, Dyrek-
torzy szkół oraz placówek edu-
kacyjnych i wychowawczych z 
terenu powiatu gorlickiego.  
Po krótkiej prezentacji na 

temat historii i działalności 
placówki oraz symbolicznym 
przecięciu szarfy i poświęce-
niu nowej siedziby, zgroma-
dzeni goście mogli obejrzeć 
nowy budynek oraz zostawić 
pamiątkowy wpis w kronice. 
 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna powstała 1 
września 1966 r. Początko-
wo funkcjonowała pod na-
zwą Powiatowa Poradnia 
Wychowawczo – Zawodowa 
w Gorlicach i mieściła się w 
budynku Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 4. Przez lata swoje-
go funkcjonowania, Poradnia 
poszerzała swoją działalność, 
wspierając dzieci i młodzież. 
Z każdym rokiem, instytucja 
zatrudniała coraz więcej pra-
cowników, w związku z czym 
wielokrotnie zmieniała swo-
je lokalizacje. Dziś doczeka-
ła się nowej, dostosowanej 
do potrzeb osób niepełno-
sprawnych placówki!  
Remont budynku przy ul. Nie-
podległości 5A, wykonany zo-
stał w trzech etapach. Pierwszy 
z nich objął przygotowanie do-
kumentacji projektowej i wy-
konanie termomodernizacji bu-
dynku Powiatowego Centrum 
Edukacji w Gorlicach. Realiza-
cja zadania możliwa była dzięki 

współpracy Związku Gmin Zie-
mi Gorlickiej, którego Preze-
sem Zarządu jest Rafał Kukla 
oraz Powiatu Gorlickiego, a jej 
koszt to 374 017,18 zł!  
Kolejne dwa etapy, objęły 
prace związane z budową po-
mieszczeń na potrzeby Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicz-
nej wraz z dostosowaniem 
ich do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, wymianę po-
krycia dachowego, a także 
wyposażenie placówki. Zada-
nie sfinansowane zostało ze 
środków Powiatu Gorlickiego 
oraz Unii Europejskiej.  
Do głównych zadań Porad-
ni należy pomoc psychologicz-
no-pedagogiczna dzieciom, 
młodzieży, rodzicom i nauczy-
cielom z całego powiatu gor-
lickiego, wydawanie opinii i 
orzeczeń, prowadzenie zajęć 
wczesnego wspomagania, a 
także wspieranie w trudnych 
sytuacjach, udział w media-
cjach i interwencjach kryzy-
sowych. Ponadto, Poradnia 
prowadzi program „Za życiem”, 
którym objęte jest 62 dzieci 
niepełnosprawnych.  
Obecnie Poradnia zatrudnia 32 
pracowników – psychologów, 
pedagogów, logopedów, leka-
rzy, rehabilitanta, oraz pracow-
ników administracji i obsługi.

Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Od 24 lutego br. zmieniły się 
numery telefonów do Komend Po-
licji w całym kraju. Aby dodzwonić 
się do jednostki Policji, zamiast 
numeru kierunkowego trzeba 
wybrać wyróżnik MSWiA - 47.
Ze względu na skalę przedsięwzię-
cia planowany jest 6-miesięczny 
okres, podczas którego równolegle 
będą funkcjonowały dotychczas 
używane numery lokalne.
Efektem uruchomienia wyróżnika 
będzie kompleksowa zmiana spo-
sobu wybierania oraz kierowania 
połączeń dla stacjonarnych tele-
fonów resortowych w tym Policji, 
która ma krytyczne znaczenie dla 
obywateli, ale również dla samych 
policjantów i pracowników Policji.
Wyróżnik AB=47 należy traktować 
jako jednolity numer kierunkowy 

do sieci resortowej w skali całego 
kraju. Do tej pory każda jednostka 
Policji zapewniała kierowanie ru-
chu pomiędzy publiczną siecią te-
lekomunikacyjną (PSTN), a siecią 
resortową we własnym zakresie. 
Zmianie ulegnie sposób wybiera-
nia numeru resortowego z sieci 
publicznych stacjonarnych i ko-
mórkowych.
Postać numeru resortowego w sie-
ci publicznej jako tzw. numer KNA 
(Krajowy Numer Abonenta):
KNA = AB SP xxx xx
47 SP xxx xx
Postać numeru resortowego w sie-
ci międzynarodowej (Coutry Code 
dla Polski +48):
CC AB SP xxxxx
+48 47 SP xxxxx
Do wyróżnika 47 trzeba będzie 

dodać również wskaźnik obszarów 
„SP“. „Dla obszaru mazowieckie-
go - 70, podlaskiego - 71, war-
szawskiego - 72, warmińsko-ma-
zurskiego - 73, pomorskiego - 74, 
kujawsko-pomorskiego - 75, wiel-
kopolskiego - 77, zachodniopo-
morskiego - 78, lubuskiego - 79, 
świętokrzyskiego - 80, lubelskie-
go - 81, podkarpackiego - 82, 
małopolskiego - 83, łódzkiego 
- 84, śląskiego - 85, opolskiego - 
86, dolnośląskiego - 87 i sieci wy-
dzielonych i innych - 6x.
Nowy numer kontaktowy na Ko-
mendę Powiatową Policji w Gorli-
cach według nowej formuły - +48 
47 83 44 201, Oficer Dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji w Gorli-
cach +48 47 83 44 215.
Ujednolicona w ten sposób nume-

racja dotyczy całej policyjnej sie-
ci telekomunikacyjnej na terenie 
kraju i obejmuje wszystkie jed-
nostki organizacyjne Policji (KGP, 
KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Sz-
koły Policji) oraz inne podmioty z 
grupy MSWiA korzystające z za-
kresu numeracyjnego Policji.
Z uwagi na skalę wdrożenia 
oraz konieczność sukcesywne-
go wygaszania obowiązujących 
umów z operatorami sieci pub-
licznych, jak również znaczenie 
dla funkcjonowania dla jednos-
tek Policji planowany jest 6-mie-
sięczny okres, podczas którego 
równolegle będą funkcjonowały 
dotychczas używane numery lo-
kalne.
Źróło: KGP, PAP, mat własne

Uwaga! Zmieniają się numery telefonów do jednostek Policji w całym kraju
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25 lutego br. w Miejskim Przed-
szkolu Nr 3 gościliśmy Burmi-
strza Miasta  Gorlice Rafała Ku-
klę, który przeczytał dzieciom 
legendę o „Smoku Wawelskim” 
inaugurując tym samym projekt 
„Czytające przedszkolaki”.  
Jest to jeden z siedmiu modułów 
akcji „Mały Miś w Świecie Wiel-
kiej Literatury”. Akcja ta, to wy-
jątkowe, ogólnopolskie wydarze-
nie, w ramach którego miłość do 
czytania przekazywana jest naj-
młodszym w przedszkolach.  
Każde takie wydarzenie jest 
świętem w placówce, pełnym 
literatury i oczywiście małego 
pluszowego misia. Nasz Miś, 
któremu dzieci nadały imię Miko, 

odbędzie czytelniczą podróż po 
domach przedszkolaków.  
Został wyposażony w dzienni-
czek, w którym rodzice wpiszą 
tytuł utworu, który został prze-
czytany, a dzieci wykonają pa-
miątkowy rysunek lub odrysują 
swoją rączkę. W roku szkolnym 
2019/2020 czytamy polskie 
bajki, baśnie, wiersze.  
Celem akcji jest zachęcanie 
dorosłych do głośnego czyta-
nia dzieciom - uświadomienie 
roli czytania w życiu dziecka, 
wyrabianie właściwych nawy-
ków czytelniczych, wprowadze-
nie dziecka w świat literatury. 
Tekst: Miejskie Przedszkole nr 3

Czytające przedszkolaki

22 lutego br. harcerze i skau-
ci z całego świata obcho-
dzą Dzień Myśli Braterskiej. 
Jest to dzień urodzin założy-
ciela skautingu Sir Roberta 
Baden-Powella i jego żony 
Olave Baden-Powell.  
Dzień Myśli Braterskiej uświa-
damia skautom na całym 
świecie, jak jest ich wielu i że 
wszyscy są dla siebie braćmi, 
niezależnie od koloru skóry, 
narodowości, czy wieku. W ten 
dzień harcerze myślą o sobie, 
składają sobie życzenia, prze-

syłają kartki, organizują różne 
gry terenowe lub spotyka-
ją się przy ognisku.  
Również harcerze z Gorlic-
kiego Hufca tradycyjnie tego 
dnia spotkali się, aby wspól-
nie świętować. Tegoroczne 
obchody odbyły się w Bobo-
wej, gdzie harcerze mię-
dzy innymi zwiedzali miasto 
poznając jego historię oraz 
brali udział w warsztatach z 
tworzenia koronki klockowej. 
 
Źródło: Hufiec ZHP Gorlice

Gorliccy harcerze obchodzili Dzień Myśli Braterskiej

20 lutego br. odbył się III Przegląd 
Twórczości Artystycznej Środowi-
skowych Domów Samopomocy 
Województwa Małopolskiego im. 
Haliny Wędrychowicz „Na Pogó-
rzańską Nutę”. Przegląd oceniany 
był w dwóch kategoriach: konkurs 
chleba i konkurs instrumentalno – 
wokalny. Organizatorami imprezy, 
w której uczestniczyło 20 placówek 
z województwa małopolskiego, był 
Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Bieczu z filią w Gorlicach oraz 
Bieckie Centrum Kultury.  
Dyrektor Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Bieczu z filią w Gorli-
cach Pani Jadwiga Białoń powitała za-
proszonych gości. Swoją obecnością 
zaszczycił Dyrektor Wydziału Polityki 
Społecznej w Krakowie Jacek Kowal-
czyk. Głos zabrał Burmistrz Biecza Mi-
rosław Wędrychowicz oraz Starosta 
Powiatu Gorlickiego Maria Gubała, 
która oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie 
przeglądu. Burmistrza Miasta Gorlice 
Rafała Kuklę reprezentował Aleksan-
der Augustyn Kierownik Wydziału 
Oświaty Kultury i Spraw Społecznych. 
Obecnością podczas imprezy zaczy-
cili także Stanisław Kaszyk Wicesta-

rosta Powiatu Gorlickiego, Grzegorz 
Nosal Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Bieczu, Andrzej Bochenek 
w-c Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Bieczu, Jan Szkaradek, Sekretarz 
Gminy Biecz, Romana Gajdek, Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gorlicach, Iwona Czelu-
śniak-Lignar, Prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzie-
ja” w Bieczu, Janina Śliwa, Skarbnik 
Stowarzyszenia, Agata Ducal, Dy-
rektor PZPO w Bieczu, Anna Ryba, 
Kierownik MGOPS w Bieczu, Andrzej 
Przybyłowicz, Kierownik MGOPS 
w Gorlicach, Anna Teper, Kierow-
nik Sekcji Pracowników Socjalnych 
w MGOPS w Bieczu, Elżbieta Knapik 
Dyrektor Biblioteki w Bieczu, Marta 
Bartuś Dyrektor Muzeum Ziemi Biec-
kiej w Bieczu, Renata Gołębiowska 
Dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek 
w Bieczu, Agnieszka Kołotyło Kie-
rownik Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Bieczu, Zespół Jodłowianie z Kie-
rownik artystyczną Anną Mikrut.  
W pierwszej części imprezy pod-
opieczni przybyłych placówek zapre-
zentowali utwory muzyczne nawiązu-
jące do folkloru pogórzańskiego. W 

III Przegląd Twórczości Artystycznej 
Środowiskowych Domów Samopomocy

tym konkursie zaszczytne II miejsce 
zajęli podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Bieczu z filią 
w Gorlicach. W drugiej części przeglą-
du jury, pod przewodnictwem Iwony 
Rudek, właścicielki Piekarni Polskich 
w Libuszy, oceniło przywiezione przez 
poszczególne placówki bochny chle-
ba. W tej kategorii podopieczni Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w 
Bieczu otrzymali wyróżnienie. Impre-
zę uświetnił występ pogórzańskiego 

zespołu „Jodłowianie” .  
Celem przeglądu była promocja ta-
lentów i umiejętności niepełnospraw-
nych uczestników Środowiskowych 
Domów Samopomocy oraz innych 
Placówek działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych z terenu woje-
wództwa małopolskiego. Służył on 
włączeniu osób niepełnosprawnych w 
życie lokalnej społeczności oraz pro-
mocji Kultury i tradycji pogórzańskiej. 
Źródło: ŚDS Gorlice
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14 lutego br., w Dworze Karwa-
cjanów w Gorlicach, Starosta 
Maria Gubała wręczyła dorocz-
ne nagrody w dziedzinie kultury 
Mosty Starosty 2020. Statuetkę, 
za wieloletnie zaangażowanie 
w pracę Rady Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów oraz 
pomoc Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w ratowanie zabyt-
kowych nagrobków gorlickiego 
cmentarza, otrzymał prof. Sta-
nisław Tabisz – Rektor Akademii 
sztuk Pięknych w Krakowie.  
Starosta wręczyła także „Przę-
sło” dla młodych, obiecujących 
twórców, za wybitne osią-
gnięcia twórcze uhonorowane 
nagrodami krajowych i mię-
dzynarodowych konkursów 
kompozytorskich. Otrzymał 
je Michał Ziółkowski.  
Zwracając się do uczestników 
spotkania starosta Maria Guba-
ła powiedziała m.in.: „Ludzie są 
jak wiatr. Jedni lekko przelecą 
przez życie i nic po nich nie zo-
staje... Drudzy dmą jak wichry i 
zostają po nich złamane serca, 
niczym, drzewa po huraganie.  
A inni wieją jak trzeba. Tak, 
żeby wszystko na czas mogło 
kwitnąć i owocować. I po tych 
zostaje piękno naszego świa-
ta...”. Tacy są właśnie nasi te-
goroczni nominowani i laureaci. 
W tym roku Kapituła Mostów 

współpracy kulturalnej mię-
dzy Polakami a Słowakami 
- Józefa Myśliwiec – za promocję 
lokalnego dziedzictwa kultury 
ludowej oraz działania na rzecz 
utrzymania i rozwoju bobowskiej 
koronki klockowej. Wyróżnienie 
obierała córka Maria Ziomek. 
- Barbara Rudzińska – za ca-
łokształt osiągnięć w dzie-
dzinie plastyki, promocji Bie-
cza i ziemi gorlickiej  
Z rąk starosty Przęsło 2020 ode-
brał Michał Ziółkowski, za wybit-

Mosty Starosty 2020
Starosty pod przewodnictwem 
starosty Marii Gubały w skła-
dzie:  Wojciech Zapłata – rad-
ny Rady Powiatu Gorlickiego i 
przewodniczący Komisji, Edu-
kacji i Sportu. Zdzisław Tohl 
– rzeźbiarz, dyrektor Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów, Tadeusz Mikrut – dy-
rektor Wydziału Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Promocji Powiatu 
oraz Krzysztof Mikruta – główny 
specjalista w/w Wydziału, do-
konała wyboru 7 laureatów.  
Starosta Maria Gubała wrę-
czyła statuetkę Most Starosty 
2020 Jego Magnificencji Rek-
torowi ASP prof. Stanisławowi 
Tabiszowi za wieloletnie zaan-
gażowanie w pracę Rady Mu-
zeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów oraz pomoc Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie 
w ratowanie zabytkowych na-
grobków gorlickiego cmentarza. 
Starosta wręczyła także wy-
różnienia. Otrzymali je: 
- Urszula Karasińska -  za zasługi 
na niwie utrwalania historii ma-
łej ojczyzny i budowanie związ-
ków pomiędzy przeszłością, 
teraźniejszością i przyszłością 
- Łemkowski Zespół Dzie-
cięco-Młodzieżowy „Łem-
kowski Pierścionek” 
- Ján Márhulik -  za budowa-
nie mostów porozumienia i 

18 lutego br., w Domu Pol-
sko-Słowackim, odbyło się 
spotkanie z  Suzanne Beulens 
i Tomaszem Szugździnisem, 
którzy opowiedzieli mnóstwo 
zaskakujących ciekawostek o 
Afryce Zachodniej.  
Podróżnicy podzielili się tym, 
co zrobiło na nich największe 
wrażenie. Pan Tomasz opowie-
dział o regionalnych przywód-
cach – „szefach” oraz „szefach 
wszystkich szefów”, którzy 
cieszą się większym szacun-
kiem niż politycy czy nawet 

prezydent. Pokazał fotografie 
ludu Fulan, których kobiety 
zachwycają niezwykłą urodą. 
Wrócił też wspomnieniami do 
niebezpiecznej sytuacji, kiedy 
lokalni mieszkańcy, uzbroje-
ni w maczety posądzili ich o 
chęć kradzieży bydła.  
Spotkanie było wspaniałym do-
pełnieniem wystawy fotografii 
„Afryka Zachodnia – zapomnia-
ne bogactwo wielokulturowo-
ści”.
Źródło: Dom Polsko-Słowacki

Podróż po Afryce Zachodniej – spotkanie z podróżnikami

ne osiągnięcia twórcze uhono-
rowane nagrodami krajowych 
i międzynarodowych konkur-
sów kompozytorskich.  
Uroczystą galę w Dwo-
rze Karwacjanów w Gor-
licach uświetnił koncert 
zwycięzcy Przęsła 2020 Mi-
chała Ziółkowskiego.  
Galę prowadził Daniel Marko-
wicz – dyrektor Wydziału Roz-
woju i Inwestycji Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach. 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Maciej Pawlikowski to młody twór-
ca z Nowego Sącza. 25 lutego br. 
roku w Domu Polsko-Słowackim 
po raz pierwszy zaprezentował 
szerszej publiczności obrazy, któ-
re maluje już od kilkunastu lat.
Wśród nich obok abstrakcji 
znajdziemy prace tematycznie 
związane z miastem, z jego za-
równo pozytywnym jak i ne-
gatywnym wpływem na życie 
człowieka. W swojej twórczoś-
ci artysta nie unika wyraźnych, 
czasami wręcz niepasujących do 
siebie kolorów. Jak sam mówi są 

to nawiązania do obrazów Witka-
cego. Kontrastujące barwy mają 
także podkreślić dysonans, który 
odczuwa człowiek mieszkając w 
mieście, ponieważ z jednej strony 
docenia korzyści z tym związane, 
z drugiej jednak uświadamia so-
bie, że pozostaje tylko trybikiem 
w narzuconej przez aglomerację 
rzeczywistości.
Wystawę można oglądać do 26 
marca br. Serdecznie zaprasza-
my!
Źródło: Dom Polsko-Słowacki w Gorlicach

Miasto oczami artysty
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1 marca obchodzimy w Polsce 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. W Gorlicach rozpoczął się 
w Parku Miejskim VIII edycją 
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych „Tropem Wilczym”. Blisko 
150 uczestników  miało okazję 
sprawdzić swoje siły na dwóch 
dystansach – 1963 m oraz 5 
km. Dystans 1963 m, stano-
wi symboliczną datę śmierci 
ostatniego członka ruchu opo-
ru – Józefa Franczaka, który 
zginął w obławie w Majdanie 
Kozic Górnych pod Piaskami, 
21 października 1963 roku.
O godzinie 11:30, w Bazylice 
Mniejszej rozpoczęła się uro-
czysta Msza Święta w intencji 
Ojczyzny i Żołnierzy Niezłom-
nych.
Dalsze uroczystości odbyły się 
w Gorlickim Centrum Kultury. 
Wydarzenie rozpoczęło się 
uroczystym przywitaniem go-
ści. Miasto Gorlice w imieniu 
Burmistrza Rafała Kukli re-
prezentował jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz.  
Po hymnie, głos zabrała Po-
seł na Sejm Barbara Bartuś, 
odczytując listy od Prezyden-
ta Andrzeja Dudy oraz Mar-
szałek Sejmu Elżbiety Witek. 
Tomasz Płatek, członek zarzą-
du lokalnych struktur Prawa i 

Sprawiedliwości odczytał list 
od Prezesa PiS. Głos zabrał 
również Piotr Milczanowski z 
krakowskiego oddziału Insty-
tutu Pamięci Narodowej.  
Podczas wydarzenia wręczono 
nagrody laureatom VI Gorlic-
kiego Konkursu Pieśni Patrio-
tycznej, którzy dali koncert 
wraz z Orkiestrą Reprezenta-
cyjną Straży Granicznej z No-
wego Sącza. Organizatorem 
wydarzenia była Poseł Barbara 
Bartuś.

DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GORLICACH
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