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

29 stycznia 2023 r., Douglas Emhoff, mąż wiceprezydent USA Kamali Harris, złożył wizytę w Gorlicach – rodzinnym mieście swoich przod-
ków. W Mieście Światła przywitał go burmistrz Rafał Kukla. Drugi Dżentelmen Stanów Zjednoczonych Ameryki odwiedził punkty związane 
z historią społeczności żydowskiej oraz miejsca pamięci.
W programie wizyty nie zabrakło także briefingu prasowego z udziałem lokalnych, ogólnopolskich i światowych mediów. Głównym 
miejscem spotkania oficjalnych delegacji był Dwór Karwacjanów, gdzie goście mieli okazję zobaczyć wystawę poświęconą gorlickiej 
społeczności żydowskiej.
Na prośbę Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli, dostojny gość dokonał wpisu do miejskiej księgi pamiątkowej.
Moment ten był także okazją do przekazania okolicznościowego upominku – lampy naftowej oraz srebrnej, kolekcjonerskiej monety wy-
bitej przez Narodowy Bank Polski z okazji 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza.
Czas spędzony w gorlickiej Galerii Sztuki był sposobnością do rozmów o historii i teraźniejszości Gorlic, w których udział wzięli także 
Konsul Generalny USA w Krakowie Erin Nickerson, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Przedstawiciele Sądeckiego Sz-
tetla – Łukasz Połomski i Edyta Danielska, a także Tomasz Pruchnicki. Delegacji USA towarzyszył również genealog Matan Shefi. Douglas 
Emhoff odbył także krótki spacer po Starówce – odwiedził Rynek, ul. Piekarską, Wąską, Cichą, Plac Dworzysko oraz pomnik upamiętniają-
cy likwidację gorlickiego getta, u zbiegu Strażackiej oraz Krzywej.
Chcąc zobaczyć kamienicę, w której mieszkali jego przodkowie (budynek dzisiejszej poczty na Zawodziu), kolumna zatrzymała się na 
skrzyżowaniu ul. Węgierskiej i Kościuszki. 
Delegacja udała się także na ul. Stróżowską, pod Sidur Przechodniów – miejsce pamięci o naszych sąsiadach, znajomych, przyjaciołach 
wyznania mojżeszowego.
Na zakończenie oficjalnej wizyty, Drugi Dżentelmen USA oddał cześć pamięci ofiarom pomordowanym w lesie Garbacz – w 1942 r. roz-
strzelanych zostało tam około 700 osób pochodzenia żydowskiego – głównie kobiety i dzieci.
Ta niewątpliwie ważna z punktu widzenia promocyjnego i historycznego wizyta, pozwoliła przedstawić Gorlice jako miasto dbające o lokal-
ne dziedzictwo i krajobraz kulturowy, od stuleci oparty na różnorodności – narodowości, wyznań, kultur, a nawet języków. Wizyta Douglasa 
Emhoffa w Europie promuje „wysiłki administracji Bidena-Harris w zakresie walki z antysemityzmem na całym świecie.” Kolejnym celem 
Amerykanina była wizyta w Berlinie, gdzie udał się na spotkanie rządowych wysłanników i koordynatorów do walki z antysemityzmem.

Mąż wiceprezydent USA Douglas Emhoff odwiedził Gorlice
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Mąż wiceprezydent USA Douglas Emhoff odwiedził Gorlice

29.01.2023 r.,w wieczornym wydaniu programu „Fakty po Faktach”, gościem Piotra Kraśko był 
Douglas Emhoff. 
„Fakty po Faktach” to program publicystyczny emitowany na antenie TVN24, a także TVN24 BiS, 
w którym poruszane są tematy prezentowane w danym dniu w Faktach TVN.

Fakty po Faktach z Miasta Światła
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Budżet na 2023 rok uchwalony!
22 grudnia 2022 r. odbyła się LIII Sesji Rady Miasta Gorlice.  Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza budżet 
miasta na rok 2023, w którym planowane dochody przekroczą 154 mln zł! Na zadania inwestycyjne przeznaczymy 47 mln zł, z czego 
ponad 16,5 mln zł na projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych!
Bardzo dziękuję Radzie Miasta Gorlice za zaufanie i jednogłośne, pozytywne głosowanie, a także wszystkim, którzy włożyli dużo pracy 
w przygotowanie budżetu. Dziękuję również za cenne wnioski i propozycje, które spływały do mnie z wielu stron. Mam nadzieję, że 
będzie to kolejny dobry rok, w trakcie którego uda nam się zrealizować zaplanowane działania i ważne miejskie inwestycje. – mówi 
burmistrz Rafał Kukla.
Budżet Miasta Gorlice na 2023 r. zrównoważy się na poziomie 175 869 971,81 zł.
Dochody budżetu miasta w 2023 roku planowane są na 154 382 221 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 122 805 756 zł, dochody 
majątkowe na kwotę 31 576 465 zł.  
Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 487 750,81 zł z tytułu:
• zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 18 631 977,61 zł;
• niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finan-

sach publicznych w kwocie 2 855 773,20 zł.
Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku planowane są na kwotę 172 659 723,81 zł, na którą złożą się: wydatki majątkowe 47 182 366 zł, 
wydatki bieżące – 125 477 357,81 zł. Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – 3 210 248 zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne planowane w 2023 roku to:
Rozwój przedsiębiorczości:
• Budowa strefy przemysłowej przy ulicy Zakole w Gorlicach – 3 413 000,00 zł –zadania dofinansowane z Unii Europejskiej (UE) 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Infrastruktura drogowa:
• Wyznaczenie przejścia dla pieszych wraz z jego oświetleniem w ciągu DW 977 (ul. Stróżowskiej) w obrębie skrzyżowań z drogami 

gminnymi (ul. Letnią i Wesołą) w Gorlicach oraz budowa odcinka chodnika lewostronnego w ciągu Drogi Wojewódzkiej (dokumen-
tacja projektowa) – 40 000,00 zł

• Wykupy gruntów – 100 000,00 zł
• Budowa łącznika ul. Pod Lodownią z ul. Kościuszki (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł
• Przebudowa ulicy Słonecznej w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Gorlice” (dokumentacja 

projektowa) – 50 000,00 zł
• Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1471 ul. 11 Listopada i ul. Bardiowskiej (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 

zł
• Rozbudowa drogi gminnej 270368 K (ul. W. Pola) w km od 0+230 do km 0+978 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice - wkład 

własny (zadanie dofinasowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 1 671 850,00 zł
• Przebudowa drogi gminnej 270277K w km od 0+020,00 do km 0+859,10 w miejscowości Gorlice, Miasto Gorlice (Blich) - wkład 

własny (zadanie dofinasowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 1 000 000,00 zł
• Przebudowa ciągów komunikacyjnych w obszarze Starówki Miasta Gorlice - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 100 

000,00 zł
• Remont nawierzchni jezdni ul. Pod Lodownią (Budżet Obywatelski Miasta Gorlice) – 449 000,00 zł
• Przebudowa ul. Chopina od ulicy Solidarności do ul. Bieckiej (koło stacji BP) z uwzględnieniem odcinka starodroża - dokumentacja 

projektowa (BO Miasta Gorlice) – 50 000,00 zł
• Modernizacja dróg miejskich – 200 00,00 zł
• Wymiana nawierzchni ul. Tokarza - 70 000,00 zł
• Remont wewnętrznej drogi osiedlowej ul. Pod Lodownią – 89 000,00 zł
• Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach – 300 000,00 zł
• Remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3 – 50 000,00 zł
• Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Bieckiej na odcinku około 140 m – 50 000,00 zł
• Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17 – 50 000,00 zł
• Remont wewnętrznej drogi osiedlowej pomiędzy blokami na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20 – 50 000,00 zł
• Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap  – 50 000,00 zł
• Wykonanie nawierzchni ulicy Zielonej - I etap – 50 000,00 zł
• Kompleksowy remont ul. Gajowej - dokumentacja projektowa – 50 000,00 zł

Turystyka:
• Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Zbożowe (dokumentacja projektowa) – 100 000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa:
• Nabycie (zamiana) nieruchomości przy ul. Bieckiej w Gorlicach – 884 000,00 zł
• Budowa bloku przy ulicy Korczaka (dokumentacja projektowa) – 225 000,00 zł
• Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szopena 13 – 80 000,00 zł
• Budowa windy przy ul. Jagiełły 10 (kontynuacja) – 100 000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
• Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej – 200 000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicy Bieckiej boczna – 80 000,00 zł
• Budowa oświetlenia ulicy Malinowej – 100 000,00 zł
• Oświetlenie ul. Granicznej - bocznej – 50 000,00 zł
• Wymiana oświetlenia osiedlowego na Osiedlu Krasińskiego  – 50 000,00 zł
• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z odbudową dróg na osiedlu Łysogórskim w Gorlicach - I etap - wkład własny 

– 260 000,00 zł
• Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania 

- finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 625 450,00 zł



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

5styczeń 2023

• Park kieszonkowy „Zielony Zakątek” na terenie gorlickiej Starówki – 50 000,00 zł
• Utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera – 50 000,00 zł
• Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – 50 000,00 zł

Administracja publiczna:
• Zapewnienie dostępności Urzędu Miejskiego w Gorlicach dla osób ze szczególnymi potrzebami – 342 027,00 zł – dofinansowanie 

z UE
• Program CYFROWA GMINA – 750 000,00 zł - dofinansowanie z UE
• Przebudowa budynku Ratusza w ramach zadania „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta 

Gorlice i powiatu gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego” – 1 420 000,00 zł
• Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: „Kompleksowa modernizacja energe-

tyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” – 2 164 426,00 zł - dofinansowanie z UE

Oświata i wychowanie:
• Dostosowanie budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych – 120 000,00 zł
• Wpłata na rzecz Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn: Modernizacja infrastruktury edukacyj-

nej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych (MZS 1, MZS 
4) - Beneficjent: ZGZG – 90 000,00 zł

• Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład – 700 000,00 zł

• Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice - Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - finansowane z Rządowego Fun-
duszu Polski Ład – 1 040 816,00 zł

• Modernizacja bazy edukacyjnej na terenie Miasta Gorlice – Miejskie Przedszkole Nr 8 przy Miejski Zespół Szkół Nr 6 w Gorlicach - 
finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 300 000,00 zł

Pomoc społeczna:
• Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w budynku przy ul. Krakowskiej 5 – 40 500,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
• Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury – 10 167 545,00 zł
• Odnowienie historycznego otoczenia kapliczki przy ul. Krętej – 50 000,00 zł

Kultura fizyczna:
• Budowa zadaszenia obiektu wielofunkcyjnego w ramach zadania „Poprawa infrastruktury sportowej”- finansowane ze środków  

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich z 2021 r. (zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych dla gmin górskich) – 3 512 602,00 zł

• Modernizacja bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju 
miasta - basen kąpielowy otwarty - etap I - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 550 000,00 zł

• Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju 
(basen otwarty II etap, hala sportowa, stadion) - finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 610 000,00 zł

Ochrona zdrowia:
•     Monitoring – 80 000,00 zł

Różne rozliczenia:
•     Rezerwa celowa inwestycyjna – 200 000,00 zł



DERSŁAW DLA ZDZISŁAWA TOHLA!
Podczas uroczystej gali zorganizowanej w budynku „Sokoła”, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza Miasta Gorlice – statuetkę Dersława – odebrał 
Zdzisław Tohl – artysta i długoletni dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów!
Statuetka wręczona przez burmistrza Rafała Kuklę to podziękowanie za życiowy dorobek i wybitne zasługi na rzecz Miasta Gorlice. To też symboliczne zwieńczenie 
zawodowej drogi Zdzisława Tohla, który przeszedł na emeryturę, po latach pracy.
Profesor Krzysztof Tomalski – kierownik Pracowni Miedziorytu w Katedrze Grafiki Warsztatowej, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, polski 
artysta malarz, grafik oraz przyjaciel Zdzisława Tohla odczytał wyjątkową laudację na cześć nagrodzonego - poważną i dowcipną jednocześnie.
Przypadł mi zaszczyt wygłoszenia laudacji ku czci dyrektora Zdzisława Tohla. Zaszczyt to dla mnie niemały i honor wielki choć okazja raczej smutna, bo wiąże 
się, chyba trafnie będzie powiedzieć, z końcem panowania, w dodatku tak owocnego panowania, z końcem wspaniałego dyrektorowania w obszarze gorlickiej 
kultury, wiąże się ze zwieńczeniem niezwykłej epoki, w której główną i wielowątkową rolę grał człowiek, któremu pragniemy dziś oddać honor, w sposób zapewne 
niewymierny w stosunku do czterdziestoletnich zasług - mówił Krzysztof Tomalski.
[...]Aż w roku 1983 trafił do „Lamusa“. Urodzeni w latach sześćdziesiątych i starsi pamiętają, że Lamus w Gorlicach to wówczas ruiny, dolna część dzisiejszego 
dworu, wtedy otoczone skromnymi żelaznymi barierkami, pokryte pokrzywioną betonową płytą, na której lustrzyły niebo nigdy nie wysychające kałuże [...] Do 
Lamusa wkroczył Zdzisław Tohl jako kierownik galerii BWA, (Biura Wystaw Artystycznych,) nowosądeckiej jego filii, by trwać w tak sformalizowanej pozycji aż do 
końca wieku. Trwać to jednak karygodny eufemizm. Od razu ujawnił zdolność jednoczenia ludzi, zarażania społecznymi działaniami; powołał Klub przyjaciół sz-
tuki, doroczne wystawy, wyjazdy, plenery, pokazy topowych artystów polskich: Hasior, Myjak, Brzozowski, Rodziński, Beres, koń z kopytami itd. Setki znaczących 
wystaw podnoszących poziom gorlickiej kultury
[...] Inteligencja, zaradność, swojskość, świadomość misji, zapewne też posłannictwa i poczucie przynależności terytorialno-społecznej, uczyniła z Dyrektora 
rodowitego Gorliczanina, bo dla Gorlic zdziałał przez te lata nie mniej niż najdostojniejsze osobowości, jak ksiądz Swieykowski, czy Józef Barut dla przykładu, bo 
wreszcie, tu zbudował dom, spłodził syna i posadził niejedno drzewo...
Zdzisław Tohl urodził się w 1954 r. w Przemyślu, a z ziemią gorlicką związany jest od lat 70. Ukończył studia w Instytucie Malarstwa, Rzeźby i Architektury im. J. 
Riepina w Sankt Petersburgu (Rosja) oraz na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Tadeusza Łodziany. Jest postacią bardzo 
znaną nie tylko w gorlickim środowisku artystycznym.
W latach 1979-1982 był Kierownikiem działu nadzoru artystycznego i projektantem obiektów  i wystroju wnętrz w drewnie w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego  
i Artystycznego „Cepelia” w Bieczu.
Od 1983 r. związany z dzisiejszym Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – był inicjatorem oraz  współautorem koncepcji odbudowy Dworu Karwacjanów, 
a następnie długoletnim organizatorem pracy powstałej galerii sztuki.
Jest autorem wielu prac na terenie Gorlic. Wykonał m.in. konserwację rzeźb plenerowych w Zespole Parkowo-Płacowym Długoszów, rewaloryzował attykę budyn-
ku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera, kierował pracami i projektował odbudowę cmentarzy wojskowych z I wojny światowej nr 118, 98, 91. Jest też 
autorem i wykonawcą gabinetu figur woskowych w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach. 
Zdzisław Tohl był współautorem idei upamiętnienia Bitwy Gorlickiej, orędownikiem rewaloryzacji cmentarzy wojskowych z okresu I wojny światowej na ziemi 
gorlickiej, pomysłodawcą Międzynarodowych Polonijnych Plenerów Malarskich „Wschód-Zachód”.
Jest założycielem Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”, współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego, członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
I LO im. M. Kromera  w Gorlicach. Mimo wielu obowiązków zawodowych, Zdzisław Tohl nie zaprzestał praktykowania swojej pasji. Uprawia rzeźbę, medalierstwo, 
i malarstwo – które stały się domeną jego prywatnego życia. Został odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi RP, Złotym Krzyżem Małopolski, Brązowym 
Medalem „Gloria Artis”, Medalem „Zasłużony dla kultury polskiej”, Srebrnym Medalem „Opiekun miejsc pamięci narodowej”, odznaczeniami Republik: Czech, 
Austrii i Węgier.



Styczeń to okres podsumowań i planów na przyszłość, a także składania życzeń. To również czas tradycyjnego Spotkania Noworocznego, podczas którego przy-
znawane są nagrody Burmistrza, dla osób szczególnie wyróżniających się w obszarze kultury oraz sportu. W tym roku z uwagi na remont Gorlickiego Centrum 
Kultury, uroczystość odbyła się w gmachu „Sokoła” przy ul. Jagiełły.
9 stycznia 2023 r., na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli, na noworocznej gali spotkali się samorządowcy, przedstawiciele gorlickich organizacji, 
stowarzyszeń i instytucji, a także przedsiębiorcy.
Spotkanie w dawnej siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, było okazją do podsumowania Roku Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Zgromadzeni 
obejrzeli m.in. film z Dni Gorlic i Festiwalu Światła.
Tego wieczoru nie zabrakło wyjątkowej oprawy muzycznej. W tym roku, wydarzenie uświetnił koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Gorlicach. Zgromadzeni licznie goście, wysłuchali m.in. kolędy „Wśród nocnej ciszy” w wykonaniu duetu skrzypcowego – Pauliny Skrobot i Karola 
Barana, których przygotowała Marta Poradowska.
Na scenie zaprezentowała się także utalentowana saksofonistka Nadia Dusza. Akompaniament do utworu wykonała Magdalena Zębala. W trakcie spotkania 
wystąpił także kwintet saksofonowy w składzie: Nadia Dusza, Emilia Jędrzejowska, Karol Kiełbasa, Gabriela Kucharska, Adrian Górski. Zarówno solistkę jaki 
i kwintet przygotował Krzysztof Bagnicki. 
Tego wieczoru na scenie zagrał także „Flex Band” – zespół prowadzony przez Rafała Pajora oraz Ewę Borcz, który wykonał: Let It Snow, Cyclone oraz składankę 
utworów Michael’a Jacksona. W trakcie gali uhonorowane zostały osoby, które w szczególny sposób kształtują przestrzeń naszej Małej Ojczyzny.
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2022, z rąk burmistrza Rafała Kukli 
odebrali:
Nadia Dusza
Trzynastoletnia saksofonistka z Miasta Światła, uczennica Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach w klasie saksofonu Krzysztofa Bagnickiego. 
Zajęła I miejsce na XIV Międzynarodowym Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku, II miejsce na XX Jubileuszowym Konkursie Młodych Solistów w Jaworznie. 
Najważniejsze osiągnięcia w 2022 roku to: I miejsce oraz nagroda specjalna Jury na XII Konfrontacjach Instrumentów Dętych w Nowym Targu, I miejsce na 
VI Świętokrzyskim Festiwalu Klas Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Kielcach, I miejsce oraz nagroda GRAND PRIX na XV Ogólnopolskim 
Konkursie Instrumentów Dętych JUPITER w Krakowie, I miejsce na IV Konfrontacjach Młodych Saksofonistów, odbywających się w ramach IV Małopolskiego 
Festiwalu Saksofonowego w Łososinie Dolnej, III nagroda na V Warszawskim Festiwalu – Miniatura muzyczna na instrumenty dęte drewniane i blaszane dla 
uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Ponadto Nadia w 2021 i 2022 roku wystąpiła podczas 3. i 4. edycji festiwalu Poznań SaxEvent. W trakcie Koncertu 
Lunchowego zaprezentowała się w gronie najlepszych adeptów saksofonu z całej Polski, uczących się w szkołach muzycznych I i II stopnia.
Anna Cetnarowicz
Z powodzeniem od 2014 r. wraz z Nowosądeckim Oddziałem Związku Kynologicznego w Polsce organizuje w naszym mieście Krajową Wystawę Psów Rasowych, 
która jest świetną okazją do promocji naszego miasta. Wydarzenie to przyciąga setki miłośników czworonogów – zarówno wystawców jak i zwiedzających – i na 
stałe wpisało się w kalendarz gorlickich wydarzeń.
Sławomir Habel
Członek Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915“. Inicjator i założyciel Izby Pamięci GRH „Gorlice 1915”, która gromadzi liczne pamiątki 
i eksponaty z okresu I i II wojny światowej – w dużym stopniu będące jego własnością. W 2022 roku Izba została powiększona o nową salę dedykowaną 
pierwszej wojnie światowej i Bitwie pod Gorlicami.
Anna Kurylak
Zastępczyni Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach. Podczas polsko-ukraińskich spotkań integracyjnych, wraz z harcerzami z gorlickiego 
Hufca, była organizatorem gier i zabaw dla dzieci i młodzieży, którzy przybyli do naszego miasta w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Współor-
ganizatorka gry miejskiej „Zapal światło“ poświęconej postaci Ignacego Łukasiewicza, w trakcie której młodzież, harcerze, a także całe rodziny mogły zgłębiać 
historię życia wielkiego Polaka. Gra wspaniale wpisała się w obchody Roku Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach.
Katarzyna Liana
Kustosz Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. Aktywnie zaangażowana w organizację obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza oraz promocję miasta. 
W 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, wystąpiła w programie Dzień Dobry TVN, opowiadając o Gorlicach i przemyśle naftowym. Miasto Światła re-
prezentowała także na antenie „Pytania na śniadanie”. Jako ekspertka wzięła udział w produkcji „Ślady Łukasiewicza” – cyklu pięciu krótkometrażowych filmów 
edukacyjnych, wyprodukowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Katarzyna Liana to autorka artykułu „O Ropie nad Ropą”, w którym przedstawione zostały 
m.in. najciekawsze muzealia i dokumenty dotyczące działalności Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach oraz początków przemysłu naftowego w naszym regionie. 
Artykuł ukazał się w czasopiśmie ogólnopolskim „Mówią wieki”, w wydaniu zatytułowanym „Ignacy Łukasiewicz i energia”. 
Michał Ziółkowski 
Kompozytor, producent, instrumentalista i aranżer rodem z Miasta Światła, obecnie działający we Wrocławiu. Muzyką pasjonuje się od 15. roku życia, kiedy 
zdecydował się na podjęcie nauki gry na pianinie. Jego pierwsze samodzielne kompozycje powstawały już w liceum. Po maturze wybrał studia w Instytucie 
Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a każdą wolną chwilę spędzał przy fortepianie. Jest laureatem nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Zdobywcą między innymi: I nagrody w IV Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM, I nagrody w Busan Choral 
Festival and Competition w Korei Południowej, II nagrody ex-aequo w 15. Konkursie im. Tadeusza Ochlewskiego PWM, II nagrody ex-aequo w III Konkursie 
Kompozytorskim im. Krzysztofa Pendereckiego w Sopocie. Jego utwór „Agnus Dei” na chór a cappella został opublikowany przez prestiżowe wydawnictwo 
Schott Music oraz wykonany przez jeden z najwybitniejszych chórów na świecie – The Choir of Trinity College pod dyrekcją Stephena Laytona. Michał to także 
laureat Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Karłowicza, który odbywał się w grudniu 2022 r. – otrzymał nagrodę I stopnia oraz nagrodę pub-
liczności. Muzyka Michała Ziółkowskiego jest wykonywana w kraju i za granicą.
Grupa Teatralna „Radość Tworzenia”
Grupa teatralna osób z niepełnosprawnością, działająca w Gorlickim Centrum Kultury od 2014 roku. Realizowane przez „Radość Tworzenia” spektakle mają 
niezwykłą wartość merytoryczną oraz są zjawiskiem artystycznym i społecznym o skali ogólnopolskiej. Celem grupy jest integracja osób z niepełnosprawnoś-
ciami i poprawa ich funkcjonowania w lokalnym środowisku oraz przełamywanie stereotypów wobec osób ze szczególnymi potrzebami. W 2015 r. podczas 
Krakowskich Spotkań Artystycznych GAUDIUM spektakl „Bo rodzina jest najważniejsza” zdobył pierwsze miejsce oraz nagrodę publiczności za grę aktorską 
i autentyczność. W 2017 r. zespół miał premierę sztuki pt. „Bajka czasem wkracza w życie” z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, podczas wydarzenia pn. 
„Pociąg do teatru”. W 2019 r. odbyła się premiera sztuki „Dom bez okien” w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. W 2022 r. podczas Ogólnopol-
skiego Przeglądu Teatralnego „Skrzydlaty Teatr” zdobyli I nagrodę za spektakl „Bór”. Od 2017 roku reżyserem scenografem i opiekunem Grupy teatralnej jest 
Tomasz Tajak – instruktor Gorlickiego Centrum Kultury, współpracuje z nimi także socjoterapeuta Halina Wąsowska-Schirmer.
Teatr Eksperymentalny „Ergo”
Teatr Eksperymentalny Gorlickiego Centrum Kultury „ERGO” powstał w 2011 roku. Od września 2021 roku opiekunem grupy jest Klaudia Jaśkowska – instruk-
tor tańca GCK. Grupa tworzy spektakle teatru ulicznego, widowiska fireshow, LED show, happeningi, a także spektakle sceniczne. Na swoim koncie ma wiele 
występów. W tym roku Teatr aktywnie włączył się w uświetnienie obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza, występując m.in. podczas podsumowania „Szkolnego 
Kongresu Naftowego. Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach”. Grupa „ERGO” zaprezentowała także widowisko fireshow podczas Festiwalu Światła i Inauguracji Letnie-
go Sezonu Turystycznego w Małopolsce, organizowanego w ramach Dni Gorlic. Zaprezentowała także wyjątkowy, inspirowany postacią Łukasiewicza spektakl 
„Narodziny światła”, którego premiera miała miejsce w październiku na gorlickim Rynku.
Dziecięca Grupa Teatralna „Być może”
Grupa „Być może” powstała w marcu 2020 roku, a ich debiutem scenicznym był spektakl „Śni mi się wszystko”, który otrzymał I miejsce w jubileuszowym 35. 
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK. Grupę tworzą dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat. Opiekunem, reżyserem i scenografem jest Tomasz 
Tajak, inspicjentem zaś Aldona Strugała-Piórkowska. Zespół zrealizował wiele spektakli i działań m.in spektakl „Felicja Kelicja – fochy i achy”. Najmłodsi człon-
kowie grupy wystąpili w koncercie bożonarodzeniowym „Radość Bożego Narodzenia” realizowanym przez telewizję TVP3 Kielce, emitowanym na antenach ogól-
nopolskich telewizji. Młodzi aktorzy występowali również gościnnie w spektaklach: „Dorotka w Krainie Oz”, „Betlejem Polskie”, „Pastorałka”, „Chory z urojenia”, 
„Zaślubiny” realizowanych przez Grupę Teatralną „Otwarte Drzwi”. W  2022 r. Dziecięca Grupa Teatralna „Być może” spektaklem „Kamienica” wywalczyła Nag-
rodę Specjalną w 37. edycji BAJDURKA! Jak wskazał przewodniczący komisji: „Przyznaliśmy tę nagrodę za wyobraźnię plastyczną, urzekającą historię i cudowne 
role aktorskie”. Spektakl doceniła także publiczność – grupa zajęła drugie miejsce w internetowym głosowaniu o Nagrodę Publiczności. Debiutujący aktorzy 
z Gorlic zostali zaproszeni także do udziału w odbywającym się w krakowskiej Cricotece Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Podskoki i wykręty”.
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Wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2022 odebrali:
Maciej Cisowski
Gorliczanin, który swoją pasję – geocaching, wykorzystał do promocji Gorlic. Z jego inicjatywy na terenie naszego miasta powstały 4 nowe skrytki do tej te-
renowej gry, wprowadzające graczy z całej Polski i Europy w tematykę naftowej historii Gorlic! Działania te wpisały się doskonale w obchody Roku Ignacego 
Łukasiewicza.
Kazimierz Dudek
Prezes Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego „Magdalena”, pomysłodawca, założyciel i kustosz Skansenu Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach. 
Aktywnie zaangażowany w organizację obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza oraz promocję Miasta Światła. W swoim obiekcie gościł ekipy telewizyjne 
programów „Pytanie na śniadanie” oraz „Dzień dobry TVN”. Jego gośćmi byli także kandydaci do tytułu Mister Supranational.
Krzysztof Gębarowski 
Fotograf, który swoje inspiracje czerpie z różnorodności kulturowej, która jego zdaniem świadczy o wyjątkowości człowieka i powinna być źródłem wzajemnej 
fascynacji. Zainteresowania etnografią i religioznawstwem decydują o kierunkach jego eksploracji, a świadomość własnych korzeni i przynależności do regionu, 
wpłynęły znacząco na rozwój jego działalności fotograficznej. Od wielu lat dokumentuje życie karpackich wsi, koncentrując się na zanikających profesjach, ob-
rzędach religijnych, tradycjach ludowych i życiu codziennym miejscowej ludności. Krzysztof był uczestnikiem kilkunastu wystaw zbiorowych m.in. w Warszawie, 
Toruniu, Przemyślu, Rybniku, Lublinie, Wrocławiu. Swoje prace prezentował także na wystawach indywidualnych: „Rytm codzienności” w Kasztelu w Szymbarku 
oraz „Spotkaliśmy się…” prezentowanej na gorlickim Rynku podczas Festiwalu 4 Strony Karpat. W listopadzie 2022 r. otrzymał od burmistrza Gorlic artystyczną 
nagrodę im. Alfreda Długosza.
Jan Gubała
Inicjator i organizator działań mających na celu wsparcie uchodźców i mieszkańców Ukrainy. Wraz ze swoimi przyjaciółmi wielokrotnie dostarczał na teren 
Ukrainy dary, które były zbierane podczas różnych akcji pomocowych, m.in. samochody, sprzęt i środki niezbędne do życia. Za jego sprawą najpotrzebniejsze 
artykuły trafiały do żołnierzy oraz najbardziej potrzebujących cywilów Ukrainie.
Zbigniew Kotarba
Organizator zlotów pojazdów zabytkowych „Moto Legendy PL” w 2016, 2017, 2018, 2019 i 2022 roku. Rajdów które połączyły m.in. Gorlice i Bardejów, Gorlice 
oraz Wadowice, a także Gorlice i Starachowice. Do Gorlic zaprasza miłośników motoryzacji z całej Polski.
Janusz Sepioł
Architekt i historyk sztuki. W latach 1981–1990 urbanista w Biurze Rozwoju Krakowa, a następnie Architekt Wojewódzki, Marszałek Małopolski, senator RP VII 
i VIII kadencji, generalny projektant nagradzanych planów, laureat i juror wielu konkursów; wyróżniony medalem honorowym SARP i Nagrodą im. Regulskiego; 
współorganizator Biennale Architektury w Krakowie; założyciel Galerii Architektury GAGA; autor wielu tekstów i kilku książek o architekturze, a także wydanej 
w 2022 r. „Książki do pisania” – wyjątkowej publikacji wypełnionej tekstami związanymi bezpośrednio z miastem Gorlice .
Tomasz Tajak
Artysta plastyk, animator kultury, reżyser. Zajmuje się malarstwem, rzeźbą, instalacją sakralną. Jako Instruktor ds. plastyki i teatru w Gorlickim Centrum Kul-
tury, prowadzi zajęcia teatralne i plastyczne. Uczestnicy pracowni plastycznej prowadzonej przez Tomasza Tajaka, biorą udział w licznych konkursach w kraju 
i za granicą, zdobywając wysokie miejsca, a także przechodzą pomyślnie egzaminy wstępne do szkół plastycznych i wyższych uczelni artystycznych. Tomasz 
z powodzeniem prowadzi także zajęcia teatralne, które są poza Gorlicami, jednym z najbardziej rozpoznawalnych zjawisk animacyjnych. Nadał działaniom grup 
teatralnych niezwykle indywidualny rys artystyczny, połączony z profesjonalizmem i dbaniem o najwyższą jakość w najdrobniejszych szczegółach – w warstwie 
kompozycyjnej, językowej, scenograficznej, muzycznej i wizualnej.
Andrzej Welc
Prezes Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego i Upiększania Miasta Gorlice z Okolicą, członek Stowarzyszenia „Klub Gorliczan“, przedstawiciel 
Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Parafialnego w Gorlicach. Z wielką troską i zaangażowaniem poprzez organizację kwest i przygotowanie dokumen-
tacji związanej z prowadzeniem prac remontowych włącza się w renowację cmentarzy wojennych, pomników na cmentarzu parafialnym w Gorlicach oraz 
zabytków małej architektury.

Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięte wyniki w upowszechnianiu kultury fizycznej i sporcie w 2022 roku otrzymali:
Akademia Piłkarska Aserekteam 
W 2022 roku osiągała liczne sukcesy, m.in.: trzecie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku, pierwsze miejsce w turnieju 
Rava Cup rocznik 2013 i 2014, pierwsze miejsce w Turnieju Cutline Cup rocznik 2014, pierwsze miejsce w turnieju AF CUP rocznik 2012, pierwsze miejsce 
w turnieju See Chance rocznik 2014 czy pierwsze miejsce i awans do głównego turnieju Steel Cup rocznik 2014.
Jan Brach
Zawodnik Gorlickiego Klubu Sportów Walki. W 2022 roku zajął pierwsze miejsce w Superpucharze Polski Brazylijskiego Jiu-Jitsu w Oławie, drugie miejsce 
w Grand Prix Polski Jiu-Jitsu w Mińsku Mazowieckim, trzecie miejsce w Pucharze Polski w Koninie oraz trzecie miejsce w Pucharze Polski Południowej Jiu-Jitsu 
w Bytomiu.
Łukasz Brzeziański
Inicjator aktywności sportowej wśród osób z niepełnosprawnościami, trener Akademii Futbol Plus działającej przy Stowarzyszeniu na rzecz Sprawności Dzieci 
i Młodzieży „Sprawne Smoki”.
Grzegorz Bugno 
Inicjator aktywności sportowej wśród osób z niepełnosprawnościami, trener i koordynator Akademii Futbol Plus działającej przy Stowarzyszeniu na rzecz 
Sprawności Dzieci i Młodzieży „Sprawne Smoki”.
Rafał Bugno
Zawodnik Gorlickiego Klubu Sportów Walki. Zajął drugie miejsce na Mistrzostwach Polski MMA w Sochaczewie w kategorii wagowej do 70 kg.
Sebastian Chłanda
Zawodnik Klubu Kolarskiego Grupetto Gorlice. W 2022 roku zajął: drugie miejsce w Horsky Beh Bardejov; drugie miejsce Perły Małopolski w Wapiennym; 
dziewiąte miejsce w Mistrzostwach Polski Skyrunning w Zakopanem; drugie miejsce w Wadowickim Biegu Górskim oraz dwunaste miejsce w Mistrzostwach 
Polski w biegu górskim na krótkim dystansie.
Jakub Garbiec
Ciężarowiec. W swojej kategorii zdobył pierwsze miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters w Radomsku, na których poprawił rekord życiowy 
w rwaniu. Zdobywca srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy Masters w Dwuboju Olimpijskim w Raszynie, na których poprawił rekord Polski w podrzucie, 
który wcześniej należał także do niego. Na Mistrzostwach Świata w podnoszeniu ciężarów w dwuboju olimpijskim w Orlando na Florydzie zajął wysokie, szóste 
miejsce.
Zuzanna Honkowicz 
Zawodniczka Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Radość” Gorlice w kategorii żak. W 2022 odnosiła sukcesy na skalę ogólnopolską wyróżniając się osiąganiem 
bardzo znaczących wyników, do których należy zaliczyć: Mistrzostwo Małopolski Skrzatów w Skawinie, drugie miejsce w Wojewódzkim turnieju tenisa stołowego 
PINGLA CUP w kategorii skrzatów dla dzieci urodzonych w 2013 roku i młodszych, drugie miejsce w wojewódzkim turnieju młodziczek. Ponadto uczestniczy 
w rozgrywkach l ligi okręgowej oraz w szkoleniu kadry województwa małopolskiego.
Jerzy Knot
Zawodnik crossmintona. Brązowy medalista Mistrzostw Świata w Crossmintonie w Zagrzebiu, zdobywca trzeciego miejsca w Crossminton Polish Open oraz 
Presov Open, a także pierwszego miejsca w Gorlickiej Lidze Seniorów.
Daria Kretowicz
Zawodniczka Gorlickiego Klubu Szachowego Kornuty. Zdobyła dziesiąte miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek do 12 lat w szachach błyskawicznych oraz 
trzecie miejsce w Mistrzostwach Małopolski Juniorek w szachach szybkich.
Anatol Krygowski
Brązowy medalista Mistrzostw Świata w podnoszeniu ciężarów w dwuboju olimpijskim w Orlando na Florydzie, zajął drugie miejsce w Międzynarodowych Mis-
trzostwach Polski Masters w Radomsku oraz czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy Masters w Dwuboju Olimpijskim w Raszynie.
Marek Mróz
Prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Radość” Gorlice. W 2022 roku minęło 35 lat pracy Marka Mroza w klubie sportowym. Wychowawca wielu poko-
leń adeptów tenisa stołowego. Jego wychowankowie odnoszą znaczące sukcesy w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich w kategoriach młodzieżowych. 
Propagator tenisa stołowego na terenie miasta Gorlice oraz ziemi gorlickiej. Prowadzący drużyny ligowe mężczyzn w rozgrywkach IV ligi małopolskiej – grupa 
wschód.



Maciej Serafin
Kierowca rajdowy, zdobywca tytułu Mistrza Europy European Hill Climb Championship. Jest pierwszym Polakiem, który wziął udział we wszystkich 9 wyścigach 
i – co więcej – zdobył mistrzostwo w swojej kategorii.
Aleksandra Szczepanek 
Zawodniczka Gorlickiego Klubu Sportów Walki. Zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski MMA w Sochaczewie w kategorii wagowej do 66 kg.
Daniel Szczygieł
Zawodnik Gorlickiego Klubu Sportów Walki. Wywalczył trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Piotrkowie Trybunalskim.
Dawid Tajak
Zawodnik Gorlickiego Klubu Sportów Walki, członek kadry Polski, brał udział w Mistrzostwach Świata Juniorów we włoskim Jesolo, a także zdobył Mistrzostwo 
Polski Juniorów w Piotrkowie Trybunalskim.
Nagrodzeni w dziedzinie sportu: Wyróżnienia za osiągnięte wyniki w upowszechnianiu kultury fizycznej i sporcie otrzymali:
Wiesława Brudniak
Pięciokrotna zdobywczyni Korony Gór Polski. Koordynatorka oraz autorka projektu „Górskie Tuptusie”. Jednym z celów projektu było pokazanie dzieciom, jak 
można aktywnie spędzić wolny czas – zachwycić się przyrodą, pięknymi widokami, jak również sprawdzić siebie i swoje możliwości na szlaku.
Wojciech Gorzkowicz
Prezes Gorlickiego Klubu Cyklistów. Organizator oraz uczestnik corocznego Kryterium Kolarskiego w Gorlicach. Brał każdego roku udział w Tour de Pologne 
Amatorów w Bukowinie, a od 2021 r. Tour de Pologne w Arłamowie Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Ponadto bierze udział w licznych zawodach biegowych 
na terenie Polski na dystansie minimum 10 km. 
Marcin Grzeszczuk
Trener sekcji Brazylijskiego Jiu-Jitsu w Gorlickim Klubie Sportów Walki. Poprowadził do licznych sukcesów sportowych zawodnika Jana Bracha w kategorii 
Weteran. 
Arkadiusz Gubała
Zawodnik Klubu Kolarskiego Grupetto Gorlice. Zwycięzca Biegu Tropem Wilczym, Ultramaratonu Magurskiego 52 km, Biegu o Puchar Szymbarskiego Kasztelu, 
V Biegu pamięci Emila Wzorka. Zajął także trzecie miejsce w Grand Chotowa Triathlon. 
Zofia Halibożek
Zawodniczka Gorlickiego Klubu Szachowego Kornuty. Brała udział w Finałach Mistrzostw Polski Juniorek do lat 10 w szachach klasycznych oraz uzyskała awans 
do przyszłorocznych Finałów Mistrzostw Polski Juniorek do lat 10. 
Kacper Honkowicz
Zawodnik MKS „Radość” Gorlice w kategorii kadet. Czołowy zawodnik klubu osiągający bardzo znaczące wyniki, do których należy zaliczyć: zwycięstwo w I Wo-
jewódzkim Turnieju klasyfikacyjnym kadetów czy udział w I Grand Prix Polski kadetów w Krakowie. Ponadto jest zawodnikiem IV ligowym wnoszącym znaczny 
wkład do punktacji drużyny. Uczestniczy w szkoleniu kadry województwa małopolskiego. 
Robert Mikruta
Trener sekcji MMA Mieszane Sztuki Walki w Gorlickim Klubie Sportów Walki. Doprowadził do znaczących sukcesów sportowych zawodników Rafała Bugno 
i Aleksandry Szczepanek. 
Weronika Mituś 
Jako pierwsza pływaczka wystąpiła w barwach klubu pływackiego z Gorlic na zawodach rangi ogólnopolskiej: dwukrotnie w Grand Prix Pucharu Polski oraz na 
Letnich i Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów 15-letnich. Dodatkowo jest aktywną pływaczką stale reprezentującą Gorlice na imprezach rangi lokalnej, 
okręgowej i ogólnopolskiej, a dzięki ciężkiemu treningowi zbliża się wynikami do czołówki w swojej kategorii wiekowej.
Tomasz Mordarski
Prezes w Gorlickim Klubie Sportów Walki, trener od płaszczyzny stójkowej. Doprowadził do znaczących sukcesów sportowych zawodników: Dawida Tajaka, 
Daniela Szczygła, Rafała Bugno, Aleksandry Szczepanek oraz wielu juniorów i kadetów.
Adrian Oleśniewicz
Członek Gorlickiego Klubu Cyklistów. Zawodnik regularnie pojawia się w okolicach podium większości wyścigów MTB, w których startuje. Były to m.in. starty 
w wydarzeniach rangi mistrzostw Polski i mistrzostw województwa. W wyścigach szosowych melduje się na wysokich lokatach i jest widoczny w grupie podczas 
pracy na rzecz peletonu. Aktywny w górach na pieszych szlakach o każdej trudności. Dodatkową promocję regionu prowadzi na swoich kanałach w social me-
diach, gdzie przedstawia uroki m.in. ziemi gorlickiej. 
Mikołaj Pyrcioch
Jako pierwszy pływak wystąpił w barwach klubu pływackiego z Gorlic na zawodach rangi ogólnopolskiej: dwukrotnie w Grand Prix Pucharu Polski oraz na 
Letnich i Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów 15-letnich. Dodatkowo w 2022 roku aktywnie reprezentował Gorlice na imprezach rangi lokalnej, okręgowej 
i ogólnopolskiej, a dzięki ciężkiemu, codziennemu treningowi coraz bardziej zbliża się wynikami do czołówki w swojej kategorii wiekowej.
Tomasz Pyznar 
Zawodnik Klubu Kolarskiego Grupetto Gorlice. Zwycięzca Brampham Park Races oraz Szlaki Górskie Voritsi – Kreta. Zajął także drugie miejsce w Yorkshire Trail 
Runs. 
Jakub Zimowski
Członek Gorlickiego Klubu Cyklistów. Zawodnik startuje w większości wyścigów MTB. Były to m.in. starty w cyklicznych imprezach sportowych organizowanych 
w naszym kraju. Osiąga bardzo dobre wyniki reprezentując Gorlicki Klub Cyklistów, promując nasz region i Miasto Gorlice.
W trakcie gali podziękowanie otrzymał także Konstanty Mrozek – trener, instruktor oraz wiceprezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Radość” Gorlice. Wie-
loletni wychowawca dzieci i młodzieży w dyscyplinie tenisa stołowego. Propagator i animator aktywności fizycznej na terenie miasta Gorlice. W trakcie swojej 
pracy odnosił wraz ze swoimi zawodnikami znaczące sukcesy sportowe promując miasto Gorlice na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie statuetki Dersława. Najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza Miasta Gorlice odebrał Zdzisław 
Tohl – artysta i długoletni dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów! Więcej informacji o laureacie oraz nagrodzie znajduje się 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Na zakończenie spotkania, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak złożyli życzenia i wznieśli noworoczny 
toast. Do życzeń dołączył się również Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Pasoń.
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            LIV SESJA RADY MIASTA GORLICE            LIV SESJA RADY MIASTA GORLICE
26 stycznia 2023 r., w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się LIV Sesja 
Rady Miasta. Radni dokonali otwarcia sesji, potwierdzili kworum, przyjęli informację o porządku obrad, informację 
o sporządzeniu protokołu z obrad LIII Sesji RM Gorlice, zapoznali się z informacją o działalności Burmistrza Miasta 
za okres międzysesyjny od 16 grudnia 2022 r. do 15 stycznia 2023 r. oraz rozpatrzyli i przyjęli 13 projektów uchwał. 
Pierwsza z nich wyraziła zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (8 umów części działki ewidencyjnej, sta-
nowiących własność Miasta Gorlice). Dwoma kolejnymi uchwałami przystąpiono zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Gorlice: „Miasto Gorlice - Plan Nr 2” dla terenu położonego przy ul. Sokolskiej w Gorlicach oraz ,,Miasto Gorlice - Plan Nr „dla 
terenu położonego w rejonie ul. Władysława Sikorskiego i dla terenów położonych w rejonie ul. Stróżowskiej w Gorlicach. Czwarta dotyczyła 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu 
,,Posiłek w szkole i w domu „na lata 2019- 2023.(Warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, jest przyjęcie 
przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 200%). Piąta uchwała określiła stawki za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.( Zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami bezpłatnego transportu i opieki w cza-
sie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowywania przedszkolnego lub 
ośrodka umożliwiącego realizację obowiązku przedszkolnego lub szkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach 
określonych w umowie zawartej między wójtem, burmistrzem, prezydentem, a rodzicami lub opiekunami, jeżeli dowożenie zapewniają ro-
dzice lub opiekunowie. Aktualnie stawki w Mieście Gorlice są niższe niż określone z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, stąd przyjęcie 
uchwały z nowymi stawkami: - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł; dla pojemności skokowej silnika powyżej 
900 cm3 - 1,15 zł ). Ponadto Radni podjęli również uchwały w sprawie: - zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta na 
2023 r. ; - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice; - zmiany uchwały Nr 7/I/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 
2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów; - zmiany uchwały Nr 8/I/2018 Rady Miasta Gorlice z dnia 22 listopada 2018 
r. w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Miasta Gorlice; - zmiany uchwały Nr 6/I/2018 Rady Miasta Gorlice 
z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta; - zmiany uchwały w sprawie zasad 
wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Gorlice; - rozpatrzenie skargi (Postanawia się przekazania 
skargi Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach, jako przełożonemu, skargi Pana W.S. na zachowanie pracownika 
socjalnego zatrudnionego w MOPS.)

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku16 grudnia 2022 roku do 15 stycznia 2023 roku

16 grudnia 2022 roku.
• Posiedzenie Gorlickiej Rady Seniorów, połączone ze spotkaniem opłatkowym (R. Kukla).
• Uroczysta wigilia połączona z wykładem ,,Wielcy twórcy kolęd i pastorałek”- poznajemy i śpiewamy kolędy, na zaproszenie Stowarzyszenia 

Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji jubileuszu 30. lecia Samorządności Studenckiej Politechniki Krakowskiej (Kraków, R. Kukla).
17 grudnia 2022 roku.
• Uroczyste otwarcie XXXI Międzynarodowego Turnieju Barbórkowego Halowej Piłki Nożnej o Puchar KM NSZZ ,,Solidarność’’ Glinik w Gor-

licach (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie wigilijne na zaproszenie Miejskiego Koła Gospodyń oraz Zarządu Osiedla Nr 7 ,,Sokół’’ w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz, D. 

Janeczek).
• Spotkanie okolicznościowe podsumowujące sezon rajdowy, na zaproszenie Mistrza Europy 2022 Gorliczanina Pana Macieja Serafina (R. 

Kukla, Ł. Bałajewicz).
18 grudnia 2022 roku.
• Wydarzenia zorganizowane w ramach VIII Jarmarku Bożonarodzeniowego na gorlickim Rynku – udział w jury konkursu kulinarnego ,,Gor-

licki Mistrz Smaku” zorganizowanego dla uczniów z gorlickich szkół, tradycyjna XI. wigilia dla mieszkańców Gorlic, przyjęcie Betlejemskiego 
Światełka Pokoju od Harcerzy z Hufca ZHP Gorlice itp. (R. Kukla).

19 grudnia 2022 roku.
• Spotkania okolicznościowe (świąteczno-noworoczne) z przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskie-

go, Zarządu Dróg
• Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa (Kraków, R. Kukla).
• Małopolskie Spotkanie Opłatkowe Samorządowców, na zaproszenie Wojewody Małopolskiego i Marszałka Województwa Małopolskiego 

(Kraków, R. Kukla).
• Gala finałowa Ogólnopolskiego Konkursu ,,Senior w Ruchu” - zorganizowanego przez Głos Seniora, Stowarzyszenie MANKO (Kielce, D. 

Janeczek). W kategorii Sportowy Event Seniorski Roku - III miejsce zdobyła Gorlicka Spartakiada Seniorów.
20 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie robocze w sprawie utrzymania zimowego dróg miejskich (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie wigilijne, na zaproszenie uczestników projektu ,,Aktywny senior” Dziennego Domu Seniora w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie wigilijne, na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Posiedzenie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz).
21 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami ,,Gór Stal” Sp. z o. o w Gorlicach, w sprawie bieżącej działalności Firmy (R. Kukla).
• Bożonarodzeniowe Jasełka w wykonaniu dzieci z Klubu Osiedlowego ,,Hallerówka’’ na zaproszenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Małopolska’’ 

w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie Zarządu Osiedla nr 10 ,,Skrzyńskich’’ w Gorlicach ( 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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24 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie wigilijne, na zaproszenie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta ,,EGIDA” w Gorlicach (R. Kukla).
27 grudnia 2022 roku.
• Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy (R. Kukla).
29 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie z Mirosławem Walasem, Dyrektorem Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Kra-

kowie, w sprawie zamiany nieruchomości przy ulicy Strażackiej, Legionów i Bieckiej w Gorlicach (Kraków, R. Kukla).
• Spotkanie z Panem Wojciechem Piechem, Sekretarzem Województwa Małopolskiego w sprawie bieżącej współpracy z Samorządem Wo-

jewództwa (Kraków, R. Kukla).
30 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie z Panem Ryszardem Rzepczyńskim, Zastępcą Burmistrza Miasta Kowary, z pochodzenia gorliczanina, w sprawach samorządo-

wych (R. Kukla).
31 grudnia 2022 roku.
• XXXI Gorlicki Bieg Sylwestrowy - przywitanie uczestników oraz wręczenie nagród na zakończenie biegu (Ł. Bałajewicz).
• Złożenie życzeń noworocznych mieszkańcom Gorlic, podczas sylwestrowej zabawy zorganizowanej na gorlickim lodowisku (R. Kukla).
4 stycznia 2023 roku.
• Posiedzenie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz).
9 stycznia 2023 roku.
• Spotkanie robocze w sprawie lokalizacji tablicy upamiętniającej postać Urszuli Gruszczyńskiej- Hermachowej - patronki byłej Szkoły Pod-

stawowej Nr 2 w Gorlicach, z udziałem Pana Zdzisława Tohla, projektanta i wykonawcy (Ł. Bałajewicz).
• Tradycyjne Spotkanie Noworoczne 2023, podczas którego Burmistrz Miasta Gorlice wręczył nagrody osobom szczególnie wyróżniającym 

się w obszarze kultury i sportu w roku 2022 - z udziałem Samorządowców, przedstawicieli Organizacji, Stowarzyszeń oraz Przedsiębiorców 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).

• Podczas uroczystej gali ,statuetkę Dersława - najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza Miasta Gorlice, otrzymał Zdzisław 
Tohl, artysta i długoletni Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

10 stycznia 2023 roku.
• Spotkanie robocze z Panem Robertem Jakubiakiem, Zastępcą Dyrektora d.s. Inwestycji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Krakowie, w sprawie rozwiązań komunikacyjnych dla Miasta Gorlice (Kraków, R. Kukla).
11 stycznia 2023 roku.
• Spotkanie członków Gorlickiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie realizacji programu ZIT (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
12 stycznia 2023 roku.
• Wręczenie nagród laureatom konkursu on-line, na najpiękniej przystrojone świąteczne drzewko na gorlickim Rynku - uczniom z MZS Nr 3, 

MZS Nr 6 oraz MZS Nr 5 w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie robocze w sprawie projektu Muzeum Światła w Gorlicach, z udziałem architekta (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Zabawa Noworoczna dla dzieci, zorganizowana przez Zarząd Osiedla nr 11 ,,Łysogórskie’’ w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
14 stycznia 2023 roku.
• zabawa karnawałowa dla mieszkańców, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 5 ,,Młodych” w Gorlicach (R. Kukla).
• Uroczysty Bal Noworoczny podsumowujący sezon 2022 roku - na zaproszenie Zarządu Automobilklubu Bieckiego (R. Kukla).

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

Adam Piechowicz interpelował w sprawie ustawienia wiaty na przystanku autobusowym przy  
ul. Węgierskiej w Gorlicach. 
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 22.12.2022 roku w sprawie zamontowania barier bezpieczeństwa w obrębie 
skrzyżowania DW 993 ul. Sienkiewicza z drogami gminnymi - ul. Szpitalną i ul. Ariańską informuję, że wniosek został 
przekazany do zarządcy drogi wyższej kategorii tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o zajęcie sta-
nowiska i podjęcia stosownych działań.

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Gorlicach działa już opłatomat, w którym klienci mogą doko-
nać wszystkich opłat urzędowych. Maszyna znajduje się w Biurze Obsługi Klienta, na parterze głów-
nego budynku Ratusza.

Urządzenie jest łatwe w obsłudze – ma intuicyjne, dobrze opisane menu. Dla ułatwienia, decyzje po-
datkowe i zawiadomienia o opłatach za odpady, posiadają kod QR, po którego zeskanowaniu w opła-
tomacie, wystarczy uzupełnić na ekranie wpłacaną kwotę (odpowiadającą jednej lub większej ilości 
rat lub zaległości wraz z ewentualnymi kosztami upomnienia) i wpłacić gotówkę lub dokonać płatności 
kartą, czy Blikiem. W przypadku płatności gotówką, prosimy o wpłacanie najpierw monet, a później 
banknotów. Maszyna wydaje resztę. 

OPŁATOMAT W URZĘDZIE MIEJSKIM JUŻ DZIAŁA!



W niedzielę, 29 stycznia, już po raz 31 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP)! Tegoroczny Finał w naszym mieście grał 
w Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wolontariusze do puszek zebrali 166 192,63 zł! A to jeszcze nie koniec! Suma z pewnością 
się zwiększy, bo wciąż trwają m.in. orkiestrowe licytacje.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami. Gorlicki Sztab WOŚP zagrał wspólnie z Bobową, Dominikowicami, Ropicą Polską, Szymbarkiem 
i Uściem Gorlickim. Środki zebranie w trakcie 31. Finału WOŚP przeznaczone zostaną na walkę z sepsą. W ramach gorlickiego Finału 
przygotowanych zostało mnóstwo atrakcji.
W Parku Miejskim dla Orkiestry pobiegła Wielkoorkiestrowa Piątka Biegowa – wspólny trening biegowy, zorganizowany przez Gorlicką 
Grupę Biegową, Stowarzyszenie Maraton Gorlice. Na lodowisku OSiR można było wziąć udział w tradycyjnej już, Orkiestrowej ślizgawce.
Swój wkład w gorlicki Finał mieli także miłośnicy motoryzacji, którzy spotkali się na parkingu przy Miejskim Stadionie, a także Liga Obrony 
Kraju, która na strzelnicy przy ul. Lipowej zorganizowała wystawę broni oraz umożliwiła chętnym sprawdzenie umiejętności strzeleckich.
„Serce” i siedziba gorlickiego sztabu, mieściła się w hali sportowej OSIR, przy ul. Sportowej – to tam odbyły się pokazy, koncerty i licy-
tacje.
Na głodnych czekały żurek, strogonow, bigos, grochówka żołnierska, zupa czosnkowa i zupa grzybowa z łazankami, a także kawa i her-
bata. Dochody ze sprzedaży wsparły wielkoorkiestrową zbiórkę!
Publiczność obejrzała m.in. występy utalentowanej, gorlickiej młodzieży – Grupy Baletowej, Grupy Tańca Współczesnego oraz Mażoretek 
Ośrodka Kultury Gminy Gorlice, Spektakl Pracowni Tanecznej Gorlickiego Centrum Kultury „Zaklęta w dobrym wymiarze”, program tanecz-
ny i muzyczny Młodzieżowego Domu Kultury, w którym zaprezentowały się Team, Effect, Fenix, Fearless oraz wokaliści.
O 17:00 scenę rozgrzał zespół Dopamina z Młodzieżowego Domu Kultury, po którym w muzyczną podróż zabrał zgromadzonych koncert 
Billy Goats akustycznie! O 19:00 dla WOŚP zagrali „LiveD”.
O 20:00, łącząc się ze sztabami w całej Polsce, wysłaliśmy „Światełko do Nieba” – Teatr Eksperymentalny ERGO zaprezentował niesa-
mowity pokaz LED show.
W trakcie wydarzenia – tradycyjnie już – przeprowadzone zostały licytacje. Dziękujemy darczyńcom za wsparcie! Ponadto, w Hali OSIR 
odbył Wielkoorkiestrowy Fitness, a chętni mogli skorzystać z medycznych porad – badań ciśnienia krwi, poziomu cukru i cholesterolu, 
zorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Gorlicach, a także konsultacji ortopedycznych, których udzielał dr 
Grzegorz Tomasik. Dzieci mogły pobawić się na dmuchańcach, które zapewniła firma Myszkoland.
Dziękujemy wszystkim, który wsparli tegoroczny Finał i do zobaczenia za rok! SIEMA

31. Finał WOŚP w Gorlicach
Rekordowy wynik!
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18 stycznia br., w sali bankietowej Restauracji Stary Dworzec, odbył się Noworoczny Bal Integracyjny Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Bieczu. Przy wspólnych stołach zasiedli podopieczni placówki z Biecza oraz Filii w Gorlicach, ich rodziny, terapeuci, instruktorzy oraz wspie-
rający działanie Domu goście, w tym także Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Na zaproszenie Dyrektor Jadwigi Białoń, w wydarzeniu udział wzięli również: Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Bieczu Grzegorz Nosal, Radne Rady Miasta Gorlice Joanna Bubak i Lucyna Jamro oraz duchowy opiekun Domu, ojciec Janusz 
Trojanowicz.
Po uroczystym powitaniu i okolicznościowych przemówieniach nadszedł czas na rozpoczęcie balu. Goście wspólnie zatańczyli poloneza, a tak-
że obejrzeli program artystyczny przygotowany przez podopiecznych i terapeutów. Piękne stroje, smaczne potrawy, muzyka na żywo oraz 
wspaniała rodzinna atmosfera, sprawiły, że uśmiech nie znikał z twarzy uczestników.

Noworoczny Bal Integracyjny Środowiskowego Domu Samopomocy

Miasto Gorlice kończy realizację projektu społecznego pn. „POZA HORYZONT” Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 
w Gorlicach”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest 
umożliwienie wszechstronnego rozwoju i wyrównanie szans społeczno - edukacyjnych dzieci i młodzieży uczących się lub mieszkających 
na terenie miasta Gorlice. Z otrzymanego dofinansowania możliwe było utworzenie i wyposażenie dwóch oddziałów placówek (łącznie 
na 60 miejsc) oraz zapewnienie ich bieżącej działalności w okresie X 2020 – II 2023 r. Świetlice znajdują się przy ul. Krasińskiego 9 
i Krakowskiej 5. 
W ramach projektu „Poza Horyzont”, każdego dnia, oprócz zajęć opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez wychowawczynie, 
dzieci korzystały z szerokiej oferty zajęć dodatkowych pod okiem zatrudnionych specjalistów np. z logopedą, socjoterapeutą i  psycholo-
giem. Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania także z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, efektywnego uczenia się, robotyki, 
nauki języka angielskiego czy zajęć naukowo – technicznych. O dobrą kondycję sportową dzieci dbał specjalista ds. zajęć ruchowych. 
Dodatkowo, organizowane były różnorodne wycieczki, rajdy i kolonie, które sprzyjały integracji, rozwijaniu pasji i zainteresowań oraz po-
znawaniu pięknych zakątków Polski. W trakcie projektu, podczas wakacyjnych kolonii dzieci odwiedziły nadmorskie miejscowości, a dzięki 
zielonej szkole odkryły Góry Stołowe. Wychowankowie poznali także najważniejsze zabytki Warszawy oraz Wrocławia, spędzili również 
niezapomniane chwile w krakowskim ogrodzie doświadczeń i tamtejszych muzeach, przemierzali szlaki Beskidu Niskiego oraz pływali 
w podhalańskich termach. Niezapomniane okazały się też liczne wydarzenia  okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Andrzejki czy wspólna 
Wigilia organizowane stacjonarnie w oddziałach placówki.
Od początku realizacji projektu, wsparcie zostało udzielone ponad 160 dzieciom oraz 50 rodzicom. Dzięki organizowanym zajęciom 
uzyskano poprawę funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży, a także zmniejszono występujące u nich deficyty logopedyczne. Co 
ważne, po zakończenia projektu, działalność świetlic będzie kontynuowana, ale już ze środków własnych Miasta Gorlice. Serdecznie 
zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Bieżące informacje dostępne są na stronie: pozahoryzont.mops.gorlice.pl oraz na profilach 
społecznościowych.  

POZA HORYZONT - informacje o projekcie 



27 stycznia br., odbyły się obchody 67. rocznicy śmierci księdza Bronisława Świeykowskiego – bohaterskiego, komisarycznego burmistrza 
Gorlic z czasów „dni grozy”. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta za bohaterskiego księdza, z intencji Władz Miasta, w Bazylice Mniejszej 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, którą celebrował ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel.
Po mszy, uczestnicy przeszli na gorlicki Cmentarz Parafialny, pod kryptę kaplicy Miłkowskich, gdzie spoczywa ks. Świeykowski.
Po przywitaniu gości i modlitwie zmówionej pod przewodnictwem księdza Dziekana Stanisława Ruszela, głos zabrał burmistrz Rafał Kukla. 
„Ksiądz Świeykowski zostawił po sobie dziedzictwo – historię, która powinna być dla nas wszystkich przykładem. Pamięć o nim jako burmi-
strzu, duchownym, pedagogu, przyrodniku, publicyście oraz społeczniku jest – szczególnie tutaj, w Gorlicach – wciąż żywa. Pielęgnowanie 
tej pamięci – pamięci o naszych lokalnych bohaterach, stawianie ich za wzór i inspirację do działania dla młodych ludzi, jest naszym obo-
wiązkiem. Szczególnie teraz, gdy czasy są niepewne, patriotyzm, odwaga i poświęcenie to wartości, które winny być przekazywane kolejnym 
pokoleniom.” – mówił.
Wiązanki i znicze złożyli: W imieniu mieszkańców – Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Sekretarz Miasta Daniel Janeczek; Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała; Przewod-
niczący Rady Powiatu Witold Kochan; Przedstawiciele służb mundurowych – Policji oraz Straży Pożarnej, przedstawiciel Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „Gorlice 1915”, przedstawiciele Gorlickiej Rady Seniorów na czele z Przewodniczącą Marią Kuźniarską-Pęczek, przedstawiciele 
Młodzieżowej Rady Miasta. Symboliczny znicz zapalili przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Królem Pawłem Czeszykiem na czele.
Po złożeniu wiązanek, zgromadzeni odwiedzili także Pomnik Powstańców Styczniowych, gdzie – w związku z minioną (22 stycznia) rocznicą 
wybuchu powstania – zmówili modlitwę za poległych w walce o wolność. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym za obecność – samorzą-
dowcom, radnym, gorlickiej młodzieży i wszystkim mieszkańcom miasta, a także pocztom sztandarowym za uświetnienie uroczystości.

Obchody 67. rocznicy śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego

W 78. rocznicę zakończenia okupacji hitlerowskiej w Gorlicach, pod tablicą pamiątkową pod Domem Pamięci im. Wilhelma Macha, odda-
no hołd poległym w walce o wolność. Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Wójt Gminy 
Gorlice Jan Przybylski złożyli okolicznościowy wieniec oraz zapalili znicz. W uroczystości wzięli udział też członkowie Związku Sybiraków.
Podczas II Wojny Światowej, w czasach, gdy nasze miasto ledwo podniosło się z gruzów po koszmarze Bitwy roku 1915, po raz kolejny 
Gorlice i Ziemia Gorlicka poniosły ogromną ofiarę. Śmierć na ołtarzu Ojczyzny, z rąk hitlerowców poniosło ponad 8200 mieszkańców. 
Niemal całkowicie zgładzona została społeczność gorlickich Żydów. Rozstrzelania, łapanki, egzekucje, aresztowania, rabunki i prześlado-
wania stały się dla gorliczan codziennością. W budynku Sklarczykówki, mieściła się siedziba Gestapo –  hitlerowscy oprawcy dokonywali 
tutaj okrutnych przesłuchań, egzekucji i dopuszczali się kaźni na polskich patriotach. Okupacja i działania wojenne zniszczyły także 
gorlicki przemysł i handel. Systematycznie wynaradawiano polskie szkoły, a nauczanie o ojczystej historii i języku karano zsyłkami do 
obozów śmierci.
15 stycznia 1945 roku 38. Armia gen. Kiryłła Moskalenki, wchodząca w skład 4. Frontu Ukraińskiego skierowała się na Jasło, Gorlice 
i Nowy Sącz. Ta operacja nazwana wiślańsko-odrzańską, poskutkowała wycofaniem się wojsk hitlerowskich i wkroczeniem armii radziec-
kiej do Gorlic 17 stycznia 1945 roku.
Coraz częściej można usłyszeć głosy, że 17 stycznia spotykamy się niepotrzebnie, że Polska, Gorlice, Polacy i Gorliczanie w tym czasie 
wcale nie odzyskali wolności i swobody jakiej pragnęli. Ciężko się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że historia naszego kraju, naszej małej 
ojczyzny jest trudna i niejednoznaczna, przepełniona goryczą, smutkiem i okrucieństwem, ale także odwagą i bohaterstwem. Dlatego 
tym bardziej trzeba oddać swój szacunek wszystkim ofiarom, a także osobom pamiętającym tamte dni.

Obchody 78. rocznicy zakończenia okupacji hitlerowskiej w Gorlicach
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XXXI Gorlicki Bieg Sylwestrowy za nami
Za nami XXXI Gorlicki Bieg Sylwestrowy, który tradycyjnie odbył się 31 grudnia. Na starcie zameldowało się 373 uczestników, którzy ry-
walizowali na dystansach 5 km i 10 km, pokonując trasę wyznaczoną na terenie Osiedla Łęgi. Zawodników, w imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli przywitał jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.
Piękna pogoda współgrała w tym roku z wesołą, sportową atmosferą, a każdy uczestnik na mecie otrzymał okolicznościowy medal za 
ukończenie biegu.
Najszybszy w tym roku na dłuższym dystansie (10 km) okazał się Mateusz Kaczor, a drugi był Sylwester Lepiarz. Na dystansie 5 km zwy-
ciężył Rafał Sułkowski, drugie miejsce zajął Andrzej Starżyński.
Wśród pań pierwsza linię mety przekroczyła Nataliia Semenovych, przed Anną Wojną. Na krótszej – 5 km trasie, pierwsza była Katarzyna 
Albrycht, a druga Oksana Okseniuk.
Zawodnicy w klasyfikacji generalnej i grupowej otrzymali nagrody finansowe, puchary oraz dyplomy, które wręczyli Poseł na Sejm Bar-
bara Bartuś, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Radna Rady 
Miasta Gorlice Bogumiła Burkot, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach Mariusz Duszowicz oraz prezes Stowarzyszenia Maraton 
Adam Rachwał.

Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 76 lat zmarł Andrzej Rak – Radny Rady Miasta Gorlice 
w latach 1998-2014, działacz sportowy, były nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Gorlicach, w la-
tach 1982 – 1985 zatrudniony na stanowisku Kierownika Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 
w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, trener piłki nożnej, sędzia koszykówki i spiker sportowy. Odznaczony 
medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim, szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.

Zmarł Andrzej Rak


