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14 października obchodzimy 
Dzień Edukacji Narodowej. 
To radosne i uroczyste święto 
nauczycieli, ale i uczniów. W 
tym roku szkolnym 2020/2021, 
14 października 2020 roku 
świętowaliśmy w strefie żół-
tej, zwiększonych obostrzeń 
z powodu wzrostu zakażeń 
pandemii koronawirusa. Z tej 
przyczyny uroczystość Dnia 
Nauczyciela była bardzo skrom-

Dzień Edukacji Narodowej 
nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej

na. W sali obrad Urzędu Miej-
skiego odbyło się spotkanie z 
pracownikami oświaty nagro-
dzonymi za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno – wychowawczej.

Wyróżnienia w imieniu Burmis-
trza Rafała Kukli wręczył jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz. 

Nagrodzeni zostali:
• Jolanta Przybyłowska – MP 1

• Włodzimierz Grądalski - MZS 
Nr 1

• Waldemar Pyznar - MZS Nr 1
• Karolina Maszewska – MZS Nr 3
• Renata Opiela - MZS Nr 4
• Maria Ludwin - MP Nr 3
• Iwona Gryzik - MZS Nr 5
• Halina Pruchnicka - MZS Nr 5
• Urszula Bulińska – MZS Nr 6
• Małgorzata Buźniak - MZS Nr 6
 
Złożył też życzenia wszyst-
kim pracownikom oświaty 
oraz gratulacje nagrodzonym. 
Podziękował również za dobrą 
współpracę i odpowiedzialną 
postawę w trudnych czasach 
pandemii.
Życzenia nauczycielom złożył 
również kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Promocji 

Wojciech Zapłata.
Dzień Edukacji Narodowej, 
potocznie zwany Dniem Nauc-
zyciela upamiętnia rocznicę 
powstania Komisji Edukacji Na-
rodowej. Instytucja ta została 
utworzona z inicjatywy Sta-
nisława Augusta Poniatowskie-
go i powołana 14 października 
1773 roku.
Wychowanie młodego poko-
lenia, kształtowanie postaw 
społecznych i wskazywanie 
ponadczasowych wartości ży-
ciowych to niezwykle trudne 
ale i satysfakcjonujące zadanie.
Dziękujemy gorlickim pracow-
nikom oświaty i życzymy ws-
zystkiego co najlepsze w życiu 
zawodowym oraz osobistym.

14 października, w Dniu Edukacji 
Narodowej - polskiego święta oświa-
ty i szkolnictwa wyższego, w Gor-
lickim Centrum Kultury odbyła się 
Inauguracja Roku Akademickiego 
2020/2021 Uniwersytetu Złotego Wie-
ku w Gorlicach.
Tegoroczna uroczystość, jakże była 
inna od dotychczasowych - pełnych ra-
dości, uśmiechu studentów - seniorów, 
którzy przechodząc na zasłużoną eme-
ryturę – „nie zamknęli za sobą drzwi”, 
co prowadzi często do samotności, 
wykluczenia, szarzyzny, monotonii, pr-
zygnębienia...
W swojej jesieni życia dostrzegli „złotą 
paletę barw”, „złotą jesień życia” na 
Uniwersytecie Złotego Wieku. Mimo 
pandemii koronawirusa, mimo wzrostu 
zakażeń, mimo obaw i lęku - 50 słu-
chaczy wzięło udział w inauguracji, 
zachowując przy tym zasad DDM, czyli 
dystans, dezynfekcja, maseczka.

Złożyli uroczyste ślubowanie – „po-
znawania i wzbogacania wiedzy, 
rozwijania aktywności umysłowej 
i fizycznej, dociekaniu prawdy i 
głoszenia jej, przestrzeganiu zasad 
etyki i tolerancji, dbaniu o godność 
i honor, dzieląc się wzajemnie sza-
cunkiem i koleżeństwem, aktywnie 
uczestnicząc w wykładach i w ży-
ciu małej Ojczyzny”.  Odśpiewali 
międzynarodową pieśń studentów 
„Gaudeamus igitur” – „Weselmy się 
bracia”.
Wysłuchali wykładu inauguracyj-
nego Janusza Sepioła - marszałka 
Małopolski i senatora RP rodem z 
Gorlic, który w swojej - bardzo oso-
bistej prelekcji pt. „Feliks Tarczyński 
i jego epoka”, przeniósł studentów 
- seniorów do epoki CK Austro- 
Węgier, Galicji Franciszka Józefa, 
czasów Feliksa Tarczyńskiego - pra-
dziadka wykładowcy.

Gaudeamus igitur… Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 UZW
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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

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 znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  

w zakładce Wydziały.
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W listopadzie wspominamy 
nie tylko zmarłych z naszych 
rodzin czy sąsiedztwa. Pa-
miętamy także o bohaterach 
Bitwy pod Gorlicami – żołnier-
zach różnych narodowości czy 
wyznania, którzy spoczęli na 
pierwszowojennych cmentar-
zach rozsianych na wzgórzach 
Beskidu Niskiego i Pogórza.

Z okazji uroczystości Wszyst-
kich Świętych, 2 listopada, 
na Cmentarzu Wojennym nr 
91 w Gorlicach, pod central-
nym pomnikiem, symbolicz-
ny znicz zapalili Konsul Ge-
neralny Węgier w Krakowie 
dr. Tibor Gerencsér, Burmis-
trz Miasta Gorlice Rafał Kukla 
oraz Sekretarz Miasta Gorlice 

Daniel Janeczek.
Wizyta Konsula Generalnego 
Węgier dr. Tibora Gerencséra 
w Gorlicach, który swoją misję 
dyplomatyczną  rozpoczął 15 
września br., była także okazją 
do krótkiej rozmowy na temat 
współpracy i działań na rzecz 
pogłębiania stosunków pol-
sko-węgierskich.

Uczcili pamięć bohaterów Bitwy pod GorlicamiUczcili pamięć bohaterów Bitwy pod Gorlicami

30 października br., z okazji 
zbliżającego się Dnia Wszyst-
kich Świętych, wizytę w Gor-
licach złożyli przedstawiciele 
Ambasady Słowenii w War-
szawie – Radca Ambasady 
Andrejia Najzar oraz tłumacz 
Miran Soba. 
W imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli, delegac-
ji towarzyszył jego Zastępca 
Łukasz Bałajewicz.
Radca Ambasady, w imieniu 
Premiera Republiki Słowenii 
Janeza Janšy, złożyła wiązan-
kę kwiatów pod Pomnikiem 
Pamięci Słoweńskich Żołnier-
zy 1914 – 1918 na Cmentarzu 
Wojennym nr 91 w Gorlicach.
Dla upamiętnienia wszystkich 
poległych w czasie Bitwy pod 
Gorlicami, w trakcie krótkiej 
uroczystości, zapalony został 
także znicz pod centralnym 
krzyżem cmentarza.

Upamiętnili żołnierzy słoweńskich
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„Bezpieczny Senior”

To już ostatnia odsłona te-
gorocznej kampanii promu-
jącej Fundusze Europejskie 
w Małopolsce. W paździer-
niku pod hasłem „Fundusze 
Europejskie w trosce o se-
niorów. Tele-Anioł w Małopol-

sce” poznamy historie pięciu 
podopiecznych unijnego pro-
jektu „Małopolski Tele-Anioł”. 
To kolejny etap długofalowej 
strategii promocyjnej Fundus-
zy Europejskich realizowanej 
przez Województwo Małopol-

Fundusze Europejskie w trosce o seniorów

skie i zarazem kolejny etap 
działań promujących rolę, 
jaką odgrywają środki unij-
ne w walce z COVID-19 w 
regionie. W maju i wrześniu 
zrealizowano kampanię po-
kazującą, jak środki unijne 

pomogły małopolskim szpita-
lom i służbom ratowniczym w 
walce z pandemią, natomiast 
w lipcu i sierpniu zachęcaliśmy 
do odkrywania Małopolski na 
nowo, czyli prezentowaliśmy 
atrakcje turystyczne dofinan-
sowane z Funduszy Europej-
skich.
Gdzie szukać informacji:
Więcej informacji o pro-
jekcie na stronie https://
www.malopolska.pl/tele-
aniol
lub pod nr tel.
Biuro projektu Lidera: tel. 
12 61-60-611
Biura projektu Partnerów:
Caritas Diecezji Kieleckiej - 
Zespół Placówek Caritas w 
Proszowicach: tel. 883 316 
158, 888 896 890
Stowarzyszenia Europejski 
Instytut Rozwoju Regionalne-
go: tel. 518 040 457 
Źródło: www.malopolska.pl

W trosce o bezpieczeństwo obywateli, w związku ze zna-
czącym w ostatnim czasie wzrostem zakażeń koronawiru-
sem, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygo-
towało kampanię pod hasłem „Bezpieczny Senior”.

Solidarni z Seniorami – Razem Damy Radę
Miasto Gorlice jako partner programu Gmina Przyjazna Senio-
rom otrzymało bezpłatnie zestawy suplementów diety, które 
zostaną podarowane gorlickim seniorom.

Symbolicznie, na ręce Zastępcy Burmistrza Miasta Gorlice 
Łukasza Bałajewicza, przekazał je Marek Pilch – ambasador 
zdrowego stylu życia Głosu Seniora. Producentem suplementu 
jest polska firma farmaceutyczna ADAMED.

Akcja odbywa się w ramach ogólnopolskiej kampanii Solidarni 
z Seniorami – Razem Damy Radę, która realizowana jest przez 
Stowarzyszenie MANKO pod patronatem honorowym m.in.: 
Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
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Burmistrz Rafał Kukla w „10” naj

13 października br. do Miasta 
Gorlice dotarła dobra wiado-
mość – nasze miasto zdobyło 
I miejsce w rankingu Medialna 
Perła Samorządu. Gorlice zo-
stały docenione za kampanię 
komunikacyjną „Gorlice Miasto 
Światła”.
Kampania „Gorlice Miasto 
Światła” ma na celu stworze-
nie i wykreowanie atrakcyjne-
go, rozpoznawalnego i cha-

rakterystycznego wizerunku 
Miasta Gorlice, jako miejsca o 
szczególnych walorach tury-
stycznych, kulturalnych oraz 
społecznych. Oparta została na 
zasobach i dziedzictwie ziemi 
gorlickiej jako kolebki świato-
wego przemysłu naftowego, a 
także na osobie Ignacego Łu-
kasiewicza – wielkiego innowa-
tora i wynalazcy –  konstruktora 
lampy naftowej. To w Gorlicach 
mieszkał, pracował i dzięki nie-

12 października br. poznaliśmy 
wyniki ogólnopolskiego rankin-
gu Dziennika Gazety Prawnej 
„Perły Samorządu”. Z radością 
informujemy, że w kategorii 
„najlepszy włodarz” w miastach 
do 100 tys. mieszkańców bur-
mistrz Rafał Kukla zajął wysokie 
szóste miejsce.
Cieszę się, że działania podej-
mowane w naszym mieście zo-
stały docenione przez Kapitułę. 
Zajęcie tak wysokiego miejsca 
w rankingu to dla mnie duże 
wyróżnienie i stanowi ogromną 
motywację do dalszej pracy nad 
poprawą jakości życia mieszkań-
ców i rozwojem całego miasta. 
– mówi burmistrz Rafał Kukla.
Ranking Perły Samorządu or-
ganizowany jest przez Dziennik 
Gazeta Prawna przy współpracy 
merytorycznej firmy Deloitte. 

Jego głównym celem jest wy-
łonienie gmin oraz miast, któ-
re wyróżniają się nowatorskimi 
pomysłami i zaangażowaniem w 
sprawy mieszkańców oraz któ-
rych działania stanowią praw-
dziwy wzór dla innych. Nagro-
dy przyznawane są w czterech 
kategoriach: gmina wiejska, 
gmina miejsko-wiejska, miasto 
do 100 tys. mieszkańców oraz 
miasto powyżej 100 tys. miesz-
kańców. W każdej kategorii oce-
niono osobno: najlepszą gminę i 
najlepszego włodarza.
Udział w rankingu jest bezpłat-
ny, a nad właściwym przebie-
giem konkursu czuwa Kapituła 
złożona z ekspertów ds. samo-
rządu terytorialnego, ze świata 
nauki, biznesu oraz dziennikarzy 
Dziennika Gazeta Prawna.

mu w 1854 roku na jednym z 
ruchliwych miejskich skrzy-
żowań zapłonęła pierwsza w 
świecie uliczna lampa naftowa. 
Hasło „Gorlice Miasto Światła” 
odnosi się i nawiązuje do tego 
ważnego w dziejach ludzkości 
wydarzenia.
Podczas kongresu wyróżniono 
działania samorządów w kate-
goriach konkursowych:
• prasa samorządowa,
• media elektroniczne,
• kampania komunikacyjna.

Dzięki Waszym głosom i decyzją 
Kapituły Gorlice zdobyły III miej-
sce w konkursie Turystyczne Skarby 
Małopolski w kategorii Miejsce z kli-
matem. To jednak nie jedyny sukces 
naszego miasta w tym plebiscycie. 
W kategorii Dzieje się – wyjątkowe 
wydarzenia turystyczne zwyciężył 
Festiwal „4 Strony Karpat“ orga-
nizowany przez Gorlickie Centrum 
Kultury.
13 października br., podczas gali 
połączonej z Małopolskimi Obcho-
dami Światowego Dnia Turystyki w 
Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, 
wyróżenienie odebrał Zastępca Bur-
mistrza Miasta Gorlice Łukasz Bała-
jewicz.

W tym samym plebiscycie w kate-
gorii Najciekawszy szlak turystyczny, 
na najniższym stopniu podium zna-
lazły się Śnieżne trasy przez lasy. 
Laureaci oraz kandydaci wyróżnieni 
w każdej kategorii konkursowej zo-
staną objęci kampanią promocyjną 

realizowaną przez Małopolską Or-
ganizację Turystyczną. Ponadto, 
zwycięzca w kategorii „Miejsce z 
klimatem – miejscowość lub gmi-
na turystyczna“ otrzyma nagrodę 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego w wysokości 50 000 zł, z 
przeznaczeniem na realizację zadań 
z zakresu rozwoju i promocji oferty 
turystycznej.

Konkurs został podzielony na 6 ka-
tegorii:
• Miejsce z klimatem – miejs-

cowość/gmina turystyczna
• Najciekawszy szlak turystyczny
• Dzieje się – wyjątkowe wydar-

zenia turystyczne
• Unikatowa atrakcja tu-

rystyczna
• Wypoczynek na wsi – gospo-

darstwo agroturystyczne
• W gościnie – obiekt gastrono-

miczny
Celem plebiscytu jest wyłonienie i 
nagrodzenie najbardziej atrakcyj-

Podwójne podium dla Gorlic w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski!

nych, nowatorskich i przyjaz-
nych dla turysty goszczącego w 
Małopolsce przedsięwzięć i inic-
jatyw. Organizatorem konkursu 
jest Samorząd Województwa 

Małopolskiego we współpracy 
z Małopolską Organizacją Tu-
rystyczną.
Foto. www.malopolska.pl

Medialna perła dla Gorlic
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Zgodnie z planem zakończyły 
się prace na ul. Karwacjanów w 
Gorlicach. Odcinek ulicy wzdłuż 
Cmentarza Parafialnego zyskał 
nową nawierzchnię. Miasto Gor-
lice pozyskało na jej remont do-
finansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
50% kosztów kwalifikowanych, 
tj. 564 371 zł. Całkowita war-
tość zadania to 1 179 834 zł.
Ulica Karwacjanów to uczęsz-
czana droga, którą poruszają 
się zarówno odwiedzający gor-
licki cmentarz, jak i właściciele 
okolicznych posesji.
Zakres prac objął m.in. roboty 
przygotowawcze i rozbiórkowe, 
wykonanie podbudowy, na-
wierzchni, oznakowanie piono-

we i poziome drogi, elementy 
ulicy (krawężniki, obrzeża, ście-
ki, korytka, chodnik), moder-
nizację oświetlenia ulicznego. 
Dodatkowo w ramach porozu-
mienia z MPGK Sp z o.o. wybu-
dowano sieć wodociągową na 
długości 95 m.
Przypominamy, że 28 sierpnia 
2019 r., Miasto Gorlice złożyło 
wniosek o dofinansowanie za-
dania pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej Nr 270298K w Gorli-
cach (ul. Karwacjanów) w km 
0+064,65 - km 0+304,20 Mia-
sto Gorlice”, w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych, 
który został rozpatrzony pozy-
tywnie.

Ulica Karwacjanów po generalnym remoncie!Ulica Karwacjanów po generalnym remoncie!

Zakończyła się przebudowa 
drogi na ul. Azaliowej. To ko-
lejne zakończone zadanie, wy-
brane przez mieszkańców do 
realizacji, w ramach Budżetu 
Obywatelskiego 2020.

Na długości ok. 160 m - wyko-
nano m.in. 4 studzienki desz-

czowe, profilowanie istniejącej 
nawierzchni, obustronne pobo-
cza z kruszywa łamanego oraz 
położono nawierzchnię z asfal-
tobetonu.

Wykonawcą inwestycji była fir-
ma drogowa Krocz-BUD.

Ulica Azaliowa z nową nawierzchnią

Miasto Gorlice kolejny raz do-
cenione! Z radością informu-
jemy, że w tegorocznym ple-
biscycie  „Ocena Aktywności 
Gmin Subregionu Sądeckiego” 
nasze miasto zajęło drugie 
miejsce w kategorii głównej! 
To już 12. edycja tego ple-
biscytu.
W Nowym Sączu, w imieniu 
Burmistrza Rafała Kukli, nag-
rodę w kategorii „Uogólniona 
ocena aktywności gmin sub-
regionu sądeckiego”  odebrał  
Sekretarz Miasta Gorlice Daniel 
Janeczek.
Inicjatorem akcji jest Fundacja 
Sądecka wraz z Instytutem 
Ekonomicznym Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Nowym Sączu. Ocena Aktyw-

ności Gmin to wydarzenie, któ-
re pokazuje jaką pracę wyko-
nały samorządy w Subregionie 
Sądeckim przez poprzedni rok.
Na ranking składa się pięć 
modułów, które wskazują 
na kondycję gmin w różnych 
obszarach ich działalnoś-
ci. Zespół niezależnych ek-
spertów z Instytutu Ekonomii 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu 
analizuje 24 wskaźniki. Usys-
tematyzowane i opracowane 
informacje o gminach z Regi-
onalnej Izby Obrachunkowej w 
Krakowie, pozwoliły na wyło-
nienie niekwestionowanych 
liderów wśród samorządów 
Subregionu. 

Gorlice na podium w plebiscycie 
Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego

Budynek przy ul. Słonecznej dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych

Przychodnia zdrowia przy ul. 
Słonecznej ma już nową windę. 
Zakończyły się prace związane 
z instalacją pionowej platformy 
zewnętrznej, dzięki temu obiekt 
został dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz 
starszych.
Prace objęły: przełożenie odcin-
ka istniejącej kanalizacji sanitar-

nej, wykonanie fundamentu pod 
platformę osobową, montaż pio-
nowej zewnętrznej platformy oso-
bowej oraz prace dostosowawcze 
na parterze oraz na I piętrze w 
budynku. Koszt przedsięwzięcia to 
206 325 zł, w tym pożyczka udzie-
lona przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego z Funduszu Dostęp-
ności to 163 000 zł.
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Rozpoczyna się długo wyczekiwa-
ny remont kapliczki na Zawodziu. 
To tutaj, w 1854 roku po raz pierw-
szy na świecie zapłonęła skonstru-
owana przez Ignacego Łukasie-
wicza, a zapalona przez rajców 
miejskich uliczna lampa naftowa.
W zeszłym roku, po wielu latach 
starań, grunt pod kapliczką Chry-
stusa Frasobliwego stał się wła-
snością Miasta, co otworzyło dro-
gę do jej remontu. Ze względu na 
fakt, że kapliczka wpisana jest do 
rejestru zabytków niezbędne były 
m.in. prace związane z opraco-
waniem programu konserwator-
skiego. Miasto starało się też o 
dofinansowanie remontu kapliczki 
z programu MKiDN - Ochrona za-
bytków oraz programu „Kapliczki 
Małopolski”. 
Wobec braku dofinansowania z 
powyższych programów, Burmistrz 

Rafał Kukla zdecydował o realizacji 
zadania ze środków Miasta.
Prace renowacyjne będą przepro-
wadzone kompleksowo i obejmą 
m.in. fundamenty, betonowy co-
kół, korpus kapliczki, figurę Chry-
stusa Frasobliwego oraz metalowe 
zadaszenie, lampion i ozdobne 
ogrodzenie.
Przypominamy, że dla upamięt-
nienia zapalenia pierwszej ulicznej 
lampy naftowej w historycznym 
punkcie miasta postawiono ka-
pliczkę z repliką XVI - wiecznej 
rzeźby Chrystusa Frasobliwego. Jej 
oryginał znajduje się w zbiorach 
Muzeum Regionalnego PTTK w 
Gorlicach przy ul. Wąskiej. Lokalna 
legenda mówi, że rzeźba ta została 
przyniesiona na Zawodzie wraz ze 
wzburzonymi wodami szeroko roz-
lanej w czasie powodzi rzeki Ropy. 
Pamiątki związane z przemysłem 

naftowym w dzielnicy Zawodzie 
doskonale uzupełnia wykonany w 
roku 2016 mural na ścianie budyn-
ku położonego przy skrzyżowaniu 
ulic Węgierskiej i Kościuszki, bez-

Kapliczka na Zawodziu odzyska swój blask!

27 października br. podpisa-
na została umowa z konsor-
cjum firm: Mo-Bruk i Sarpi, 
na wywóz niebezpiecznych 
odpadów z terenu byłej rafi-
nerii. Tym samym rozpoczęto 
realizację rozwiązania realne-
go problemu z którym przyszło 
zmierzyć się obecnym wła-
dzom naszego miasta.
Kwota 48 870 000 zł - którą za-
proponował wykonawca - ma 
zagwarantować wywóz i uty-
lizację szkodliwych substanc-
ji. 40 208 000 zł z powyższej 
sumy, zostanie pokryte w ra-
mach dotacji udzielonej na 
wniosek Miasta Gorlice przez 
Zarząd Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej. Pozostała 
część kwoty zostanie pokryta 
z pożyczki pozyskanej z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska.
Cieszymy się, że złożony przez 
Miasto Gorlice, jeszcze w grud-
niu zeszłego roku wniosek, 
uzyskał wsparcie NFOŚiGW. Za 
pomoc w tej materii serdecznie 
dziękujemy Poseł Barbarze 
Bartuś, Wojewodzie Małopol-
skiemu, Prezesowi NFOŚiGW 
oraz Prezesowi WFOŚiGW.
Planowany termin wywiezienia 
wszystkich nielegalnie skła-
dowanych odpadów z terenów 
byłej rafinerii to koniec 2021.

Umowa na wywóz odpadów z terenu byłej rafinerii podpisana

pośrednio za Kapliczką z Chrystu-
sem Frasobliwym. Upamiętnia on 
zapalenie w tym miejscu pierwszej 
na świecie ulicznej lampy nafto-
wej.

Do użytku oddana została nowa 
siłownia plenerowa przy ul. Że-
romskiego. Zadanie zostało 
wybrane przez mieszkańców 
osiedla w zeszłorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego.
Na siłowni znajdziemy takie 
urządzenia jak:
• wioślarz i wyciąg górny,

Nowa siłownia terenowa Pod Lodownią

• orbitrek i twister,
• stepper i biegacz.
Zadanie zostało wybrane pr-
zez mieszkańców osiedla w 
zeszłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Zachęcamy do 
korzystania z nowych urządzeń.



WSPOMNIJMY TYCH, KTÓRZY ODESZLIWSPOMNIJMY TYCH, KTÓRZY ODESZLI7 stycznia 2020r., w wieku 90 lat, zmarła Rozalia Sakowska - Prze-
wodnicząca Rady Miejsko - Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich. Zaanga-
żowana w działalność na rzecz rozwoju środowisk wiejskich powiatu 
gorlickego.

10 stycznia br., w wieku 81 lat, zmarł Tadeusz Kosturski - Radny Rady 
Miasta Gorlice w latach 1994 - 2002, Członek Zarządu Miasta Gorlice. 
Inicjator budowy Pomnika Janusza Korczaka przy ul. J. Korczaka.

31 stycznia br., w wieku 82 lat, zmarła Krystyna Kordek - wielolet-
ni pracownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach, Sekretarz UM w latach 
1989- 1990.

13 lutego br., w wieku 60 lat, zmarła Janina Łopata - długoletni pra-
cownik Urzędu Miejskiego w Gorlicach, emerytowany Kierownik Wy-
działu Księgowości Finansowo- Podatkowej.

3 marca br., w wieku 72 lat, zmarł Stefan Hładyk - działacz społecz-
ny, współzałożyciel i wieloletni przewodniczący Zjednoczenia Łemków 
oraz Radny Rady Gminy Gorlice 1990 - 1994 oraz Radny Rady Powiatu 
Gorlickiego 2002 - 2006 i 2006 - 2010.

9 marca br., w wieku 85 lat, zmarł Jerzy Rożejowski - Kombatant, 
Instruktor ZHP, wieloletni chorąży w Poczcie Sztandarowym gorlickich 
Kombatantów.

7 kwietnia br., w wieku 77 lat, zmarł Bogumił Szczerbań - lekarz me-
dycyny, Zastępca Ordynatora Oddziału Ginekologiczno - Położniczego 
w Szpitalu Specjalistycznym w Gorlicach w l. 1998- 2005, Radny Rady 
Miasta Gorlice 1994 - 1998, 2006 - 2010.

18 kwietnia br., w wieku 86 lat, zmarł w Katowicach Czesław Chmura- 
Dyrektor Naczelny Fabryki Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” 
w Gorlicach w latach 1982 - 1991. W latach 2004 - 2010 pełnił funkcję 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Glinik” S.A.

19 kwietnia br., w wieku 100 lat, zmarł Eugeniusz Radomski - „Zając” 
- członek Szarych Szeregów, bohater Powstania Warszawskiego wal-
czący w szeregach Armii Krajowej, w osławionym batalionie „Parasol”. 

2 maja br., w wieku 72 lat, zmarł Piotr Nowak - gorliczanin, gitarzysta 
basowy legendarnych zespołów blusowych Blackout i Breakout.

16 maja br., w wieku 84 lat, zmarła Julia Romana Petit - Sybiraczka, 
współzałożycielka gorlickiego Koła Sybiraków, sekretarz Zarządu Od-
działu Związku Sybiraków w Gorlicach.

2 lipca br., w wieku 55 lat, zmarł Bogdan Gambal, etnolog, współza-
łożyciel Stowarzyszenia Łemków, inicjator reaktywowania i długoletni 
przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach, 
współzałożyciel i redaktor naczelny pierwszego w Polsce łemkowskie-
go radia Lem.fm.

17 września br., w wieku 60 lat, zmarł Andrzej Ćmiech - bibliofil i 
miłośnik historii Ziemi Gorlickiej, regionalista, autor wielu książek i 
publikacji o regionie.

29 września br., w wieku 66 lat, zmarł Mieczysław Brudniak, wieloletni 
pracownik Fabryki Maszyn Górniczych i Wiertniczych „Glinik” w Gor-
licach, Dyrektor Generalny w latach 1998 - 2010, Poseł na Sejm RP 
1989 - 1991.

3 października br., w wieku 66 lat, zmarł Jan Bałajewicz - lekarz in-
ternista, współzałożyciel Zakładu Opieki Zdrowotnej ARS MEDICA w 
Gorlicach, ojciec Zastępcy Burmistrza Miasta Gorlice.
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W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID19, 
ogłoszeniem całej Polski strefą czerwoną oraz decyzją o za-
mknięciu cmentarzy w uroczystość Wszystkich Świętych i w Za-
duszki - Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Parafialnego 
w Gorlicach podjął decyzję odstąpienia w tym roku organizacji 
kwesty na Cmentarzu Parafialnym. Komitet serdecznie dziękuje 
wszystkim wolontariuszom, którzy zadeklarowali uczestnictwo w 
tegorocznej. Wszyscy, którzy chcieliby także i w tym roku wespr-
zeć ideę ratowania zabytków gorlickiego cmentarza zachęcamy 
do dokonywania wpłat na konto Parafia rzymskokatolicka p.w. 
Narodzenia NMP w Gorlicach, Plac Kościelny 1, 38 - 300 Gorlice, 
Nr konta 74 1240 5110 1111 0000 5210 6552, z dopiskiem 
„Ochrona zabytków cmentarza parafialnego w Gorlicach”. Sta-
nisław Ruszel
Proboszcz Parafii p.w. Narodzenia NMP w Gorlicach, Prezes Ko-
mitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Parafialnego w Gorlicach.

Wesprzyjmy taką formę kwesty. Niech ten rok 2020 nie będzie 
stracony. Efekty dotychczasowych lat kwestowania i działalności 
Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Parafialnego w Gor-
licach, wspomagane przez środki finansowe Miasta Gorlice są 
już widoczne. Odrestaurowane zabytkowe grobowce, nagrob-
ki, rzeźby, krzyże, nagrobne medaliony i remontowana kaplica 
cmentarna Miłkowskich są dowodem mądrości naszego pokole-
nia ocalającego w ostatniej chwili nie tylko zabytkową architek-
turę, ale też pamięć o człowieku, naszej historii - dla następnych 
pokoleń gorliczan.

Odwołanie kwesty na Cmentarzu 
Parafialnym w Gorlicach

„Ocalmy od zapomnienia...”- 
zakwestujmy inaczej

18 października, w wieku 66 lat, zmarł Stanisław Kogut, Senator RP kilku kadencji, 
działacz związkowy, twórca Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.

9 października, w wieku 94 lat zmarł Stanisław Kozieł, nauczyciel, dyrektor m.in. Sz-
koły Podstawowej nr 1 w Gorlicach, wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Gorlicach.
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29 października br., w zdalnym 
trybie pracy radnych Rady Mias-
ta Gorlice, odbyła się XXV sesja 
Rady Miasta. Po otwarciu sesji, 
potwierdzeniu kworum, informac-
ji o porządku obrad, informacji o 
sporządzeniu protokołu z obrad 
XXIV sesji Rady Miasta Gorlice oraz 
zapoznaniu się z Informacją Bur-
mistrza Miasta za okres międzyse-
syjny od 16 września do 15 paź-
dziernika 2020r. - radni rozpatrzyli i 
przyjęli 16 projektów uchwał. Dwie 
pierwsze dotyczyły zmiany Budże-
tu Miasta Gorlice, Uchwały Budże-
towej Miasta Gorlice na 2020r. oraz 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Gorlice. Dwie ko-
lejne określa wysokość stawek po-
datku od środków transportowych i 
stawek podatku od nieruchomości. 
Rada przyjęła też Roczny Program 

Współpracy Miasta Gorlice z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 
2021r., a także przyjęła Miejski 
Program Przeciwdziałania Narko-
manii na 2021r. Następną uchwałą 
ustalono stawki dotacji przedmio-
towej dla samorządowego zakładu 
budżetowego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Gorlicach. Trzy podję-
te uchwały dotyczyły nabycia na 
rzecz Miasta Gorlice - prawa włas-
ności nieruchomości gruntowych w 
Gorlicach (nieodpłatne nabycie na 
własność na rzecz Miasta Gorlice 
od Skarbu Państwa działek przy 
ul. Dukielskiej, w celu regulacji 
własności gruntów pod planowane 
inwestycje celu publicznego); - 

nieruchomości gruntowej położo-
nej w Gorlicach przy ul. Miodowej 
(od osoby fizycznej na cel publicz-
ny- budowę drogi gminnej); - nie-
ruchomości gruntowej położonej 
w Gorlicach przy ul. Kombatantów 
(wykup na rzecz Miasta Gorlice od 
osób fizycznych prawnej własnoś-
ci części działki na cel publiczny 
- poszerzenie drogi gminnej). 
Radni podjęli również uchwały w 
sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Miasto 
Gorlice - Plan Nr 2” w rejonie ul. 
Sokolskiej w Gorlicach (na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej); - „Miasto Gorlice - 
Plan Nr 4” przy ul. Stróżowskiej 
(na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej); - „Miasto 
Gorlice Gorlice - Plan Nr 2” w 

rejonie ul. Stefana Batorego (na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej); - „Miasto Gorlice- 
Plan Nr 2” dla obszaru położonego 
pomiędzy ul. Kwiatową i ul. Sos-
nową (na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz drogi 
wewnętrznej).- w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice - Plan Nr 2” przy 
ul. Węgierskie. Ostatnia uchwała 
podjęta przez Radę Miasta dotyc-
zyła rozpatrzenia ponownej skargi 
na działalność Kierownika Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gorlicach.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 sierpnia 2020 roku do 15 września 2020 roku16 sierpnia 2020 roku do 15 września 2020 roku

16 września 2020 roku.
- Oficjalne otwarcie V Gorlickiej 
Spartakiady dla Seniorów (Ł. 
Bałajewicz).
17 września 2020 roku.
- Uroczystość 81. rocznicy ata-
ku Armii Czerwonej na Polskę, 
połączona ze Światowym Dniem 
Sybiraka - złożenie kwiatów pod 
Krzyżem Katyńskim na Cmentar-
zu Parafialnym oraz przy obelisku 
przy moście im. ,,Zesłańców Sy-
biru” w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
19 września 2020 roku.
- Udział w Akcji SprzątnijMy Gor-
lice, zorganizowanej w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Sprząta-
nie Świata” (Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie okolicznościowe z 
okazji pierwszego roku istnienia 
Firmy KROCZ-BUD Krocz i Buduj z 
siedzibą w Gorlicach (Wysowa, Ł. 
Bałajewicz).
20 września 2020 roku.
- Uroczyste zakończenie IX Etno-
graficznego Rajdu Rowerowego 
Śladami prof. Romana Reinfussa, 
zorganizowanego przez Stowar-
zyszenie GorliceBike w Skansenie 
Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku 
(Ł. Bałajewicz).
- Otwarcie spektaklu „Światło z 
Ziemi“ w Parku Miejskim w Gorli-
cach (Ł. Bałajewicz).
Spektakl został zrealizowany w 
ramach projektu „Poznaj geo-
logiczne skarby pogranicza pol-
sko-słowackiego”, dofinansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
w ramach Programu Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020. Part-
nerem projektu jest Bardejów, z 
którym w 1999 roku Miasto Gor-
lice podpisało umowę partnerską.
25 września 2020 roku.
- Spotkanie robocze w sprawie 
przyłączenia budynków komunal-
nych do sieci ciepłowniczej, z 

udziałem przedstawiciela MPGK 
Sp. z o.o. w Gorlicach oraz pro-
jektanta (Ł. Bałajewicz).
26 września 2020 roku.
- Spotkanie okolicznościowe z 
okazji Jubileuszu 25 - lecia utwor-
zenia Zarządu Osiedla Nr 11 ,,Ły-
sogórskie” w Gorlicach (Ł. Bała-
jewicz).
27 września 2020 roku.
- Oficjalne otwarcie Miastecz-
ka Ruchu Drogowego przy ulicy 
Stawiska w Gorlicach, z udziałem 
przedstawicieli Województwa 
Małopolskiego oraz Małopolskich 
Ośrodków Ruchu Drogowego w 
Nowym Sączu i Tarnowie (Ł. Bała-
jewicz).
Na inwestycję Miasto Gorlice po-
zyskało dofinansowanie w kwocie 
200 000 zł. Zadanie zostało zreali-
zowane przy wsparciu Wojewódz-
twa Małopolskiego - Małopolskich 
Ośrodków Ruchu Drogowego, a 
jego całkowity koszt to 595 796 
zł.
28 września 2020 roku.
- Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (Ł. Bała-
jewicz).
29 września 2020 roku.
- Uroczyste odsłonięcie tablicy 
poświęconej pamięci dr Jana Ry-
bickiego w Szpitalu Specjalistycz-
nym im. Henryka Klimontowicza 
w Gorlicach, z inicjatywy Stowar-
zyszenia Miłośników Ziemi Gorlic-
kiej (Ł. Bałajewicz).
1 października 2020 roku.
- Wideokonferencja w sprawie re-
alizacji zadania w ramach progra-
mu OZE, z udziałem
przedstawicieli gmin człon-
kowskich klastra energii ,,Biała 
Ropa” oraz wykonawcy projektu 
(Ł. Bałajewicz).
7 października 2020 roku.
- Wideokonferencja w sprawie 
złożonego przez Miasto Gorli-

ce wniosku do Programu Uzu-
pełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej Plus, z 
udziałem przedstawicieli PKP Pol-
skie Linie Kolejowe w Warszawie 
oraz przedstawiciela Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego (Ł. Bałajewicz).
8 października 2020 roku.
- Wideokonferencja – kolejne 
cykliczne spotkanie w sprawie re-
alizacji zadania w ramach Progra-
mu OZE, z udziałem przedstawi-
cieli gmin członkowskich klastra 
energii ,,Biała-Ropa” oraz wyko-
nawcy projektu (Ł. Bałajewicz).
10 października 2020 roku.
- Inauguracyjne posiedzenie Rady 
Programowej Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów w Gorli-
cach - kadencji na lata 2020-2024 
(Ł. Bałajewicz).
12 października 2020 roku.
- Forum Wójtów, Burmistrzów 
i Prezydentów Województwa 
Małopolskiego – spotkanie w for-
mie online (Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie robocze w sprawie 
uzgodnień dokumentacji projek-
towej - ,,Aktywny Senior” Dzien-
ny Dom Pobytu dla Seniorów w 
Gorlicach, z udziałem wykonawcy 
(Ł.Bałajewicz).
- Ogólnopolski Kongres Perły Sa-
morządu zorganizowany w Gdyni, 
w formie online, podczas którego 
ogłoszono wyniki Ogólnopolskie-
go Rankingu Dziennika Polskie-
go ,,Perły Samorządu” (Ł. Bała-
jewicz).
Wśród nagrodzonych w kategorii 
,,Najlepszy Włodarz” (do 100 tys. 
mieszkańców) wyróżnienie otrzy-
mał - Burmistrz Miasta Gorlice Pan 
Rafał Kukla.
13 października 2020 roku.
- Drugi dzień Ogólnopolskiego 
Kongresu Perły Samorządu zor-
ganizowanego w Gdyni, w formie 

online, podczas którego ogłoszo-
no wyniki rankingu ,,Medialna 
Perła Samorządu” (Ł. Bałajewicz).
Miasto Gorlice zdobyło I miej-
sce za kampanię komunikacyjną 
,,Gorlice Miasto
Światła”(wśród miast do 100 tys. 
mieszkańców).
- Odebranie wyróżnień podczas 
gali rozstrzygnięcia II edycji 
konkursu ,,Turystyczne Skarby 
Małopolski”, połączone z Małopol-
skimi Obchodami Światowego 
Dnia Turystyki (Tyniec, Ł. Bała-
jewicz).
W kategorii ,,Miejsce z klimatem, 
miejscowość/gmina turystyczna” - 
Miasto Gorlice zajęło III miejsce.
W kategorii ,,Dzieje się, wyjąt-
kowe wydarzenia turystyczne”- 
zwyciężył ,,Festiwal 4 Strony 
Karpat“, organizowany przez Gor-
lickie Centrum Kultury.
14 października 2020 roku.
-  Podpisanie umowy pożyczki 
z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego, na realizację zadania 
,,Dostosowanie budynku przy ul. 
Słonecznej 11 w Gorlicach do po-
trzeb osób niepełnosprawnych” 
- w kwocie 162 tys. zł. (Ł. Bała-
jewicz).
- Wręczenie Nagród Burmis-
trza nauczycielom z Miejskich 
Zespołów Szkół w Gorlicach, 
za osiągnięcia w pracy dydak-
tyczno-wychowawczej, z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej (Ł. Bała-
jewicz).
15 października 2020 roku.
- Wideokonferencja – kolejne cyk-
liczne spotkanie w sprawie realiza-
cji zadania w ramach Programu 
OZE, z udziałem przedstawicieli 
gmin członkowskich klastra ener-
gii ,,Biała-Ropa” oraz wykonawcy 
projektu (Ł. Bałajewicz).

Radni interpelują - Burmistrz odpowiadaRadni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta GorliceOdpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice
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Maria Piecuch 
interpelowała 
w kwestii po-
prawy stanu 
technicznego 
n a w i e r z c h n i 
parkingu przy 
ul. Jagiełły.
W odpowiedzi 
na interpelację z 
dnia 29.10.2020 
roku w sprawie 

poprawy stanu technicznego nawierzchni 

parkingu przy ul. Jagiełły za budynkiem 
ZUS-u informuję, że ubytki w nawierzchni 
są na bieżąco uzupełniane przez służby 
miejskie w niezbędnym zakresie. Zmiana 
nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych 
na tym terenie wymaga przeprowadzenia 
pełnego procesu inwestycyjnego i wprowa-
dzenia zadania do budżetu. Na dzień dzi-
siejszy nie widzę takiej możliwości z uwagi 
na konieczność zabezpieczenia środków na 
już rozpoczęte zadania inwestycyjne, na 
realizację zadań na które pozyskano środki 
z funduszy zewnętrznych oraz na bieżące 

utrzymanie Miasta.

Radni Jolanta Dobek, Lucyna Jamro, 
Maria Piecuch, Adam Piechowicz, To-
masz Szczepanik, złożyli interpelację 
w sprawie nadania nazwy łącznikowi 
ulic Stróżowskiej i Korczaka.
 W odpowiedzi na interpelacje z dnia 
29.1.2020 roku w sprawie nadania nazwy 
łącznikowi ulic Stróżowskiej i Korczaka in-

formuję, że do Burmistrza Miasta wpłynęły 
w tej sprawie dwa wnioski mieszkańców 
oraz sprzeciw części mieszkańców co 
do jednej z kandydatur. Wnioski zostaną 
skierowane do Komisji Rady Miasta w celu 
wypracowania wspólnego stanowiska w 
tej sprawie.
Nadmienić należy, że dotychczas część 
mieszkańców jest zameldowana przy ul. 
Stróżowskiej, natomiast część przy ul. Kor-
czaka. Zmiana nazwy ulicy pociągnie za 
sobą konieczność wymiany dokumentów 
przez mieszkańców.

Nareszcie – problem z którym 
przez ostatnie kilka lat borykają 
się kierowcy i władze miasta zo-
stanie rozwiązany! Dzięki ugodzie 
z firmą Szarek – odpowiedzialną 
za rewitalizację starówki - oraz 
środkom pozyskanym  w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych, 
przeprowadzony zostanie grun-
towny remont fragmentów ulic 
Mickiewicza i Stróżowskiej. Fun-
dusze, które firma zobowiązała  
się  przekazać, w całości pla-
nowane są na pokrycie kosz-
tów zmodernizowania i poprawy 
nawierzchni dróg w centrum 
miasta, w tym ul. Mickiewicza.
Wspomniana ugoda z wykonawcą 
rewitalizacji starówki otworzyła 
drogę do pozyskania środków 
zewnętrznych. Całkowita wartość 
zdania „Remont drogi gminnej 

27048K w km od 0+003,50 do 
0+339,00 (ul. Stróżowska i ul. Mic-
kiewicza) w miejscowości Gorlice, 
Miasto Gorlice”, to 1 246 602 zł.
Remont tych dróg będzie kom-
pleksowy – wykonana zostanie 
nowa podbudowa i nawierzchnia 
asfaltowa z modyfikowanego asfal-
tobetony, który kolorem i strukturą 
będzie nawiązywał do tej części 
Starówki. Zastosowanie asfaltobe-
tonu zostało poparte analizą kon-
strukcyjną, ekspertyzą techniczną 
oraz wyceną porównawczą moż-
liwych wariantów, przeanalizowana 
przez sztab branżystów pod ką-
tem użytkowym, estetycznym i 
możliwości wykonawczych przy 
istniejącym już usytuowaniu sieci 
podziemnych. Decyzja ta została 
też uzgodniona z konserwatorem 
zabytków.

Będzie gruntowny remont ul. Mickiewicza!

Trwa remont pierwszowojen-
nego cmentarza nr 87 przy 
ul. Łokietka. Wkrótce, nad-
szarpnięty zębem czasu mur 
oraz brama wejściowa odzys-
kają swój oryginalny wygląd. 
Na prace związane z jego 
odnowieniem Miasto Gorlice 
pozyskało fundusze z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego w ramach programu 
„Groby i cmentarze wojenne w 
kraju”.
Całkowity koszt planowanych 
prac remontowo - konserwa-
torskich muru oraz bramy to 
187 500 zł, z czego 150 000 zł 
to środki pozyskane z dotacji.
Na cmentarzu przy ul. Łokietka 
pochowano 81 żołnierzy aus-

triackich, 57 żołnierzy niemiec-
kich oraz 66 żołnierzy rosyj-
skich w 45 grobach zbiorowych 
i 7 pojedynczych. Obiekt został 
zaprojektowany przez austriac-
kiego architekta Hansa Mayra.
W najbliższym czasie Miasto 
Gorlice będzie się starało o do-
finansowanie remontu pomni-
ka na cmentarzu oraz nagrob-
ków.

Trwa remont 
cmentarza przy ul. Łokietka

Od czasu kiedy zakończył się re-
mont Starówki  czyli w roku 2013 
- praktycznie co rok wykonywa-
no prace żeby zlikwidować tylko 
i wyłącznie skutki popełnionych 
kiedyś błędów projektowych, 
wykonawczych i nadzoru na ul. 
Mickiewicza. Tak - to kolejny re-
mont. Ale przez ostatnie lata pr-
zygotowywaliśmy się do tego, aby 
ostatecznie rozwiązać problem z 
którym musiałem się zmierzyć od 
pierwszych dni mojej kadencji. 
Przez te lata wszyscy narzekali na 
wykonanie i jakość drogi. 
Teraz pora to zmienić! 

Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla
Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 
Joanna Bubak
oraz Radni Miasta Gorlice

Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada to dzień pracowników wszystkich służb społecznych.
Życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji z pracy i sukcesów zawodowych, wszystkim pracowni-
kom służb społecznych, zwłaszcza pracownikom socjalnym składają
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Firma Orange uruchamia kolejne 
odcinki sieci światłowodowej. Już 
wkrótce możliwe będzie korzysta-
nie z szybkiego internetu w miej-
scach, które wcześniej stanowiły 
białe plamy na mapie.
Przypominamy, że z inicjatywy 
Orange Polska oraz przedstawicie-
li Gorlic, Nowego Targu i Podegro-
dzia utworzona została Małopol-
skia Unia Światłowodowa, której 
celem jest zapewnienie szeroko-
pasmowego internetu mieszkań-
com Małopolski.
Tym samym Gorlice zwiększają 

swoją atrakcyjność zarówno dla 
mieszkańców jak i przyszłych 
inwestorów.
Teraz deklarację chęci korzystania 
z szybkiego internetu mogą skła-
dać mieszkańcy gorlickich ulic:
• Dukielskiej,
• Sosnowej,
• Sokolskiej,
• Janusza Korczaka,
• Lenartowiczów,
• Kwiatowej,
• Blich,
• Wrońskich,
• Klimkowicza,

• Wspólnej,
• Zamkowej,
• Krakowskiej,
• Letniej,
• Lipowej,
• Łysogórskiej,
• Podzamcze,
• Polnej,
• Szpitalnej,
• Biechońskiego,
• oraz mieszkańcy Stróżówki.
Możliwe jest korzystanie z Inter-
netu o prędkościach 300 Mb/s, 
600 Mb/s lub nawet 1 Gb/s. Aby 
złożyć deklarację należy udać się 

osobiście, bądź skontaktować się 
telefoniczne z poniższymi salona-
mi Orange:
• ul. Legionów 14  tel. 

511181863
• ul. Rynek 14  tel. 510107364

Szybki internet dostępny dla mieszkańców kolejnych gorlickich ulic

Gorlicki Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej informuje, o 
możliwości korzystania przez 
mieszkańców powiatu gorlic-
kiego z bezpłatnego wspar-
cia specjalistycznego, w tym 
psychologicznego, psychote-
rapeutycznego, poradnictwa 
pedagogicznego i rodzinnego 
udzielanego przez specjalistów 
zatrudnionych w Ośrodku.
Celem uzyskania wsparcia 

należy skontaktować się 
z GOIK pod działającymi 
całodobowo nr telefonów: 
18 352 51 01 lub 511 469 
305.
Pomoc w trudnym czasie:
Pandemia COVID-19 to trudny 
czas niepokoju, niepewności, 
często również samotności. 
Konieczność pozostawania w 
domu, ograniczenia kontak-
tów społecznych generują de-

zorganizację w wielu sferach 
życia człowieka. Powyższe 
sprawia, iż coraz więcej osób 
potrzebuje wsparcia w związ-
ku z pogorszeniem stanu psy-
chicznego. Ważne jest, aby 
w tym trudnym czasie dać 
poczucie bezpieczeństwa, po-
zwolić na wyrażenie emocji, 
a także wskazać sposoby na 
rozładowanie stresu.

Wsparcie GOIK w czasie pandemi

Małopolanie nie zawiedli – do tego-
rocznej, 5. Edycji Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopolskiego, 
zgłoszono aż 343 zadania, czyli o 104 
więcej niż przed rokiem. To najlepszy 
wynik w historii całego projektu Wo-
jewództwa Małopolskiego.
Mimo panującej pandemii COVID-19, 
tegoroczny nabór zadań do Budżetu 
Obywatelskiego WM zakończył się 
pełnym sukcesem. Mieszkańcy zgło-
sili rekordową liczbę pomysłów - 343. 
W tym roku mieli na to czas od 1 wr-
ześnia do 15 października.
Jak dodaje marszałek, to rozwiąza-
nie spotkało się z ogromnym zain-
teresowaniem mieszkańców – przez 
ePUAP złożono aż 94 wnioski. Przed 
rokiem było ich zaledwie 12.
To dla nas jasny sygnał, że mieszkań-
cy Małopolski są otwarci na nowe, 
internetowe rozwiązania i doce-
niają możliwości, jakie daje Budżet 
Obywatelski. Jestem pewny, że 
wśród zgłoszonych pomysłów, jest 
wiele świetnych zadań, które pomo-
gą zmienić nasze województwo na 
lepsze. A może i pomóc w niwelowa-
niu konsekwencji, jakie przyniesie 
pandemia COVID-19? – dodaje mar-
szałek Kozłowski.

Rekord debiutantów
Tegoroczna edycja BO WM zachęciła 
też sporą grupę mieszkańców, żeby 
zgłosić swoje zadanie poraz pierwszy 
w życiu.
Na 343 zgłoszone zadania aż 206 
pochodzi od autorów, którzy nie 
zgłaszali nigdy swoich pomysłów do 
Budżetu Obywatelskiego Wojewódz-
twa Małopolskiego. Taka wysoka 
liczba debiutantów bardzo nas cieszy, 
bo jednoznacznie świadczy o tym, że 
marka tego projektu jest z każdym 
rokiem coraz silniejsza i budzi zauf-
anie coraz większej grupy Małopolan 
– podkreśla Edward Czesak, Członek 
Zarządu Województwa Małopolskie-
go.
Na podium Kraków i Podhale 
Do dalszego etapu oceny z 343 
zgłoszonych do BO WM zadań, pr-
zeszło aż 334 – z powodów formal-
nych odpadło zaledwie 9 pomysłów. 
Jak przedstawiają się więc liczby 
tych prawidłowo zgłoszonych zadań 
z podziałem na poszczególne subre-
giony Małopolski? Najwięcej zadań, 
czyli 66, zgłosili mieszkańcy miasta 
Kraków. Tuż za nimi – z liczbą 65 
zadań – plasują się mieszkańcy sub. 
Podhalańskiego, do którego należą 

powiaty: myślenicki, nowotarski, 
suski i tatrzański. „Brąz” powędrował 
do sub. Sądeckiego (miasto Nowy 
Sącz oraz powiaty: gorlicki, lima-
nowski, nowosądecki), z którego 
zgłoszono 56 zadań. Na czwartym 
miejscu (52 zadania) znalazł się 
Krakowski Obszar Metropolitalny 
(obejmujący powiaty: krakowski, 
miechowski, proszowicki, wielicki).  Z 
sub. Małopolska Zachodnia (powiaty: 
chrzanowski, olkuski, oświęcimski, 
wadowicki) wpłynęło 48 zadań, z 
kolei mieszkańcy sub. Tarnowskie-
go (miasto Tarnów oraz powia-
ty: bocheński, brzeski, dąbrowski, 
tarnowski) zaproponowali 47 po-
mysłów.
Sportowy duch nie ginie
W tym roku mieszkańcy Małopolski 
zdecydowanie postawili na sport – z 
334 zadań, jakie przeszły do dalszej 
oceny, aż 115 dotyczy pomysłów 
sportowych, wśród nich zajęć dla 
miłośników piłki nożnej, siatkówki, 
a nawet… wschodnich sztuk wal-
ki. Na drugim miejscu – z liczbą 64 
zadań – są pomysły o charakterze 
prospołecznym. Kulturalnych pro-
jektów – w tym m.in. wydarzeń czy 
koncertów – mieszkańcy zapropo-

nowali 48. Wśród zgłoszonych zadań 
są też zadania edukacyjne (43), proz-
drowotne (30), ekologiczne (11) czy 
turystyczne (11).
Złożyłem formularz - i co dalej?
Każde zadanie, które zostanie 
zgłoszone do Budżetu Obywatel-
skiego Województwa Małopolskiego, 
zostanie sprawdzone przez pracow-
ników urzędu marszałkowskiego. 
Wykaz wszystkich 334 zadań, które 
przeszły do dalszej oceny, można 
znaleźć tutaj.
Do 5 lutego 2021 r. Zarząd Wo-
jewództwa Małopolskiego opublikuje 
na www.bo.malopolska.pl wstępną 
listę zadań, które zostaną dopusz-
czone do głosowania oraz listę za-
dań odrzuconych – wraz z podaniem 
powodu. Co ważne – lista ta nie jest 
ostateczna, bo autorzy zadania mają 
możliwość odwołania się. Odwołania 
będzie rozpatrywać Rada Budże-
tu Obywatelskiego Województwa 
Małopolskiego.
Wszystkie zadania, które zostaną os-
tatecznie ocenione pozytywnie, będą 
dopuszczone do głosowania. Naj-
lepsze propozycje mieszkańcy będą 
wybierać w maju 2021 roku.
Źródło: www.malopolska.pl

ny uruchomił automatyczne 
powiadomienia o nałożeniu 
kwarantanny. +48 22 10 
43 705 to numer, z którego 
nadawany jest komunikat o 
objęciu kwarantanną osób, 
które znajdują się w bazie 
EWP i mają nałożoną kwaran-

tannę. W przypadku pytań o 
COVID-19 albo wyjaśnienia 
statusu kwarantanny prosimy 
dzwonić pod numer +48 22 
25 00 115.

Źródło:www.gov.pl

Publikujemy komunikat Głów-
nego Inspektoratu Sanitarne-
go na temat automatycznego 
powiadamiania o nałożeniu 
kwarantanny.
Uwaga! W ramach digita-
lizacji inspekcji sanitarnej 
Głowny Inspektorat Sanitar-

Rekord BO Małopolski - mieszkańcy zgłosili 343 zadania
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Rozpoczęty niedawno se-
zon dla drużyny GKPS Gorli-
ce jest wyjątkowy – drużyna 
seniorów, po raz pierwszy w 
historii męskiej, gorlickiej siat-
kówki rozgrywa mecze na po-
ziomie II Ligi Polskiego Związ-

ku Piłki Siatkowej.
Nowy sezon to nowe wyzwa-
nia i emocje, ale także nowe 
stroje meczowe. Nasi siatkar-
ze występują w efektownych, 
pięknie zaprojektowanych 
koszulkach, które nawiązują 

do postaci Ignacego Łuka-
siewicza, genialnego wynalaz-
cy będącego symbolem Miasta 
Światła. Komplety strojów zo-
stały ufundowane przez Miasto 
Gorlice.
Zawodnikom i trenerom jesz-

Nowe stroje siatkarzy z Miasta Światła

Miło nam poinformować, że gor-
liczanin, wychowanek GCK oraz 
MDK – Kacper Wiktorek, został 
finalistą castingu do filmu „Rój”.
Jako jeden z 23 szczęśliwców 
dotarł do trzeciego, ostatnie-
go etapu castingu, a właściwie 
do jego finału, w którym os-
tatecznie znalazło się trzech 
chłopców. Dzięki temu miał 
możliwość stanąć przed obie-
ktywami kamer twarzą w twarz 
z Romą Gąsiorowską i Erykiem 
Lubosem.

Kacper Wiktorek finalistą 
castingu do filmu „Rój”

Barber FEST. to pierwsza w 
Polsce tego typu inicjatywa, 
która zrzesza najlepsze pol-
skie salony barberskie, tatu-
atorów, producentów akceso-
riów barberskich, designerów 
mody męskiej, etc. Miło nam 
poinformować, że wśród 
uczestników krakowskiego 
wydarzenia była gorlicka eki-
pa, a jej członek Bartosz Puś-
cizna zdobył pierwsze miejsce 
w zawodach Speed Fade! Ser-
decznie gratulujemy!

Bartosz Puścizna – członek 
załogi Fajrant Barber Shop z 
Gorlic w zawodach uzyskał 
czas 18:41 min., który zagwa-
rantował mu wygraną. Teraz 
Bartek przygotowuje się do 
uczestnictwa w mistrzostwach 
świata w barberingu. Trzyma-
my kciuki za sukces i życzymy 
powodzenia!
Info i foto za: Fajrant Barber 
Shop

Nastolatek sam zgłosił się na 
casting w którym wzięło udział 
aż 600 młodych amatorów ak-
torstwa z całej Polski. Mimo, 
że koniec końców nie dostał 
upragnionej roli, należą mu 
się zdecydowane gratulacje i 
podziw za wyjątkowy sukces.
Serdecznie gratulujemy i trzy-
mamy kciuki za dalszą aktorską 
drogę Kacpra.
Źródło: halogorlice/własne
Foto. Kacper Wiktorek

Bartosz Puścizna wygrał w konkurencji 
Speed Fade podczas Barber Fest

cze raz gratulujemy awansu i 
życzymy powodzenia na par-
kietach II ligi.

Foto. GKPS Gorlice
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Miło nam poinformować, że 
dzięki rolnikom, którzy zde-
cydowali się skorzystać z sa-
mospisu w trakcie trwającego 
Powszechnego Spisu Rolnego, 
do wszystkich gorlickich sz-
kół – podstawowych i ponad-
podstawowych, trafią zestawy 
piłek! Nasze miasto zajęło 3 
miejsce w konkursie „Piłka 
w grze“, wśród małopolskich 
gmin, w których rolnicy do 16 
października spisali się naj-
liczniej w formie samospisu.
Uczniowie gorlickich szkół 
będą mogli korzystać z nowych 

piłek do gry w koszykówkę, 
siatkówkę i piłkę nożną!

Dziękujemy wszystkim, któr-
zy dbając o wspólne bez-
pieczeństwo wybrali tę formę 
spisu, a także przypominamy, 
że Powszechny Spis Rolny 
2020 potrwa do 30 listopada!

Wyniki konkursu dostępne 
są na stronie Urzędu Sta-
tystycznego w Krakowie.

Zestawy piłek trafią 
do gorlickich szkół!

MDDP spółka akcyjna Akademia 
Biznesu sp. k., realizuje projekt 
pn. „Kompetencje dla Branży 
Turystycznej i sektora żywnoś-
ci wysokiej jakości” – zadania 
Anty-Covid. Jest on współfinan-
sowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach II osi pri-
orytetowej „Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gos-
podarki i edukacji” Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. Działanie 
2.21 „Poprawa zarządzania, 
rozwój kapitału ludzkiego oraz 
wsparcie procesów innowacyj-
nych przedsiębiorstw”.
Projekt jest skierowany do mik-
ro, małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw z sektora ŻYW-
NOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI 

(PKD. C. 10) z siedzibą na tere-
nie całej Polski.
Proces rekrutacji trwa do 
31.12.2020 r. Wsparcie będzie 
realizowane do 31 marca 2021 
r.
Celem projektu jest podnie-
sienie do końca marca 2021 
r., zgodnie z potrzebami pr-
zedsiębiorców, kompetencji 
w zakresie Rekomendacji Na-
dzwyczajnych Sektorowej Rady 
ds. kompetencji sektor żywnoś-
ci wysokiej jakości, mających na 
celu zapobieganie negatywnym 
skutkom pandemii w następują-
cych obszarach tematycznych:

1) Dobre Praktyki Higieniczne 
GHP i HACCP w warunkach pan-
demii;

2) Organizacja sprzedaży i pro-
mocji w warunkach pandemii;
3) Zaopatrzenie surowcowe za-
kładu produkcyjnego w warun-
kach pandemii;

4) Magazynowanie i transport 
żywności i w warunkach pan-
demii;

5) Zarządzanie kryzysowe w 
przypadku wystąpienia zakaże-
nia w zakładzie.

Rekomendowanymi formami 
wsparcia są SZKOLENIA.

Więcej informacji znajduje się 
na stronie Kompetencje dla 
turystyki, w zakładce SEKTOR 
ŻYWNOŚCI.
Źródło: kompetencjedlatu-
rystyki.pl

Kompetencje dla Branży Turystycznej 
i sektora żywności wysokiej jakości

Projekt pn. „Piernikowy Zawrót 
Głowy, czyli warsztaty z dekorowa-
nia oraz pakowania pierników” do-
biegł już końca. Nasze działania ob-
jęły cykl 6 spotkań warsztatowych, 
w których wzięło udział łącznie 77 
seniorów oraz 16 wnuków z powia-
tu gorlickiego. 
Zajęcia z dekorowania oraz pa-
kowania pierników w ozdobne 
pudełeczka były okazją do wzbo-
gacenia wiedzy, zacieśnienia więzi 
rodzinnych, pobudzenia wyobraźni 
i kreatywności oraz czasem pełnym 
radości, spędzonym w doborowym 
towarzystwie.
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom 
warsztatów oraz Pani Agnieszce 
Czocher z ,,Najmniejszej cukier-
ni świata” za wspaniałą i nieza-
pomnianą przygodę!

Grupę nieformalną Inicjatywne 
Gorliczanki, w działaniach projek-
towych wspierał patron – Fundacja 
Na Rzecz Wspierania Osób Nie-
pełnosprawnych ,,Wyjdź z Domu” 
z Moszczenicy oraz Operator - 
Stowarzyszenie Forum Oświatowe 
KLUCZE.
Wydarzenie zostało sfinansowa-
ne przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego ze 
środków Programu Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich na lata 2014 – 
2020. Projekt jest współfinansowa-
ny ze środków Miasta Krakowa oraz 
Powiatu Oświęcimskiego. Partne-
rem projektu jest Województwo 
Małopolskie oraz Miasto Gorlice.

Tekst: Agnieszka Pruchniewicz  



14 października w Domu Nauc-
zyciela w Gorlicach, odbyła się 
konferencja pod nazwą „Poz-
naj geologiczne skarby pog-
ranicza polsko – słowackiego”, 
która zrealizowana została w 
ramach projektu Miasta Gor-
lice oraz słowackiego Barde-
jowa.

Jako pierwszy wykład pt. „Ge-
oturystyka - wprowadzenie do 
tematu, dobre praktyki i pr-
zykłady” w formie zdalnej pr-
zeprowadził inż. Piotr Witalis, 
pracownik Muzeum Żup Kra-
kowskich w Wieliczce.

Kolejno „Geologiczne skarby 
pogranicza gorlicko-barde-
jowskiego” omówił przewod-
nik beskidzki, regionalista, au-
tor wielu publikacji o tematyce 
przyrodniczej i historycznej o 
Ziemi Gorlickiej Andrzej Pie-
cuch.

Następnie uczestnicy wysłu-
chali prelekcji pn. „Wody ge-
otermalne szansą na rozwój 
pogranicza” w wykonaniu dr 
inż. Piotra Długosza – Preze-
sa Zarządu firmy PRO-Invest 
– Solutions Sp. z o.o. Sp. K. 
zajmującej się kompleksowym 
przygotowaniem i realizacją 
innowacyjnych projektów ge-
otermalnych. Autora projektu 
Geotermia Podhalańska.

Artystyczne spojrzenie Artystyczne spojrzenie 
na geologięna geologię

Konferencja „Poznaj geologiczne Konferencja „Poznaj geologiczne 
skarby pogranicza polsko – słowackiego”skarby pogranicza polsko – słowackiego”

Do 13 listopada na gorlickim 
Rynku i w Pawilonie Historii 
Miasta można było oglądać 
wystawę fotografii atrakcji ge-
ologicznych i przyrodniczych 
pogranicza polsko-słowackie-
go. Szymon Bialic, Krystian 
Kiwacz, Paweł Uchorczak i 
Kuba Witos – wykonało zdję-
cia w czterech porach roku, 
ukazując zmiany w krajo-
brazie ziemi gorlicko-barde-
jowskiej. 
W tym roku wystawa odwie-
dzi także Wysową-Zdrój oraz 
słowacki Bardejów. W dniach 
16-30 listopada będzie można 
ją zobaczyć w Centrum Pro-
duktu Turystycznego i Kultu-
rowego Beskidu Gorlickiego w 
Wysowej, a od 2 do 30 grud-
nia w sali wystawienniczej 

Wydziału Kultury Urzędu 
Miejskiego w Bardejovie (Vý-
stavná sieň odd.kultúry MsÚ, 
Radničné námestie č.21, Bar-
dejov).
Zdjęcia atrakcji pogranicza 
znajdą się także w wyjąt-
kowym albumie, który zo-
stanie wydany jeszcze w 
tym roku, w języku polskim, 
słowackim i angielskim.
Mobilna wystawa powstała 
w ramach projektu „Poznaj 
geologiczne skarby pogra-
nicza polsko – słowackiego”, 
który współfinansowany jest 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego Interreg V-A Polska – 
Słowacja 2014 – 2020. Part-
nerami projektu są Miasto 
Gorlice oraz Bardejów.

Konferencja „Poznaj geolo-
giczne skarby pogranicza pol-
sko – słowackiego” - materiały 
konferencyjne
Wydarzenie zakończył kolejny 
wykład online inż. Piotra Wita-
lisa pn. „Wody mineralne - po-
chodzenie, właściwości”.

Prelekcje transmitowane były 
także w formie online, na stro-
nie Miasta Gorlice oraz w me-
diach społecznościowych.

W trakcie konferencji obowią-
zywał regulamin, sporządzony 
zgodnie z wytycznymi dla or-
ganizatorów imprez kultural-
nych i rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 
w Polsce, opracowanymi przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Ministerstwo 
Rozwoju oraz Głównego Ins-
pektora Sanitarnego.

Konferencja odbyła się w ra-
mach projektu realizowane-
go przez Miasto Gorlice oraz 
nasze partnerskie miasto - 
słowacki Bardejów pn „Poznaj 
geologiczne skarby pogranicza 
polsko – słowackiego”, któ-
ry współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014 – 2020.
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W dniach 3 i 4 października br. 
odbył się gorlicki „Weekend 
pełen energii” i sportowych 
wyzwań, któremu sprzyjała 
wyjątkowo piękna, jak na 
tę porę roku pogoda. Orga-
nizator, którym było Stowar-
zyszenie Maraton Gorlice, 
przygotował dla zawodników 
dyscypliny o różnym stopniu 
trudności, każdy uczestnik 
mógł więc dopasować je do 
swoich możliwości i kondycji.

Do wyboru były zawody kolar-
skie, rolkarskie oraz bieg naf-
towy. Także młodsi fani sportu 
mogli zmierzyć się w zorgani-
zowanych specjalnie dla nich 
konkurencjach biegowych.

W sobotę 3 października odbył 
się XI Roll & Ski na dystansie 
22 km i 42 km oraz IV Gor-

Emocjonujący weekend pełen sportowych wyzwań

lickie Kryterium Kolarskie na 
dystansie 42 km. W niedzielę 
organizator przygotował XVIII 
Bieg Naftowy Gorlice 2020 na 
dystansach: 4,2 km, 10 km i 
21 km oraz mini bieg naftowy 
dla dzieci. Frekwencja we 
wszystkich zawodach, jak co 
roku, była na bardzo wysokim 
poziomie.

Wyniki można spraw-
dzić na tej stronie Stowar-
zyszenia Maraton Gorlice:  
http://www.weekendnaftowy.
pl/wyniki-galerie/

Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy 
wytrwałości i sportowego du-
cha walki!

Foto. Marek Podraza


