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Sylwester 2019/2020 w Gorlicach
Zakończenie starego i przywita-
nie Nowego Roku to czas podsu-
mowań, postanowień, ale przede 
wszystkim zabawy i radosne-
go oczekiwania! Ostatni dzień 
roku 2019 upłynął w Gorlicach 
w miłej atmosferze, oferując 
mieszkańcom szereg ciekawych 
atrakcji. Nie zabrakło emocji spor-
towych, zabaw dla dzieci oraz 
wspólnego powitania Nowego 
Roku na gorlickim Rynku.  
Sylwestrowy poranek tradycyjnie 
rozpoczął gorlicki Bieg Sylwestro-
wy. W tym roku odbyła się już 
XXIX edycja tego wydarzenia, 
w którym rywalizowali nie tyl-
ko mieszkańcy miasta, ale także 
biegacze z całej Polski, a nawet 
Ukrainy, Węgier czy Hiszpanii. Za-
wodników na gorlickim Rynku 

przywitali Starosta Powiatu Gorlic-
kiego Maria Gubała oraz Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. Znak 
do startu biegaczom dała Poseł 
na Sejm RP Barbara Bartuś. Po-
goda wyjątkowo sprzyjała uczest-
nikom biegu, którzy zmierzyli się 
z trasami o długości 5 i 10 km. 
W biegu na dystansie 5 km w ka-
tegorii kobiet zwyciężyła Olesia 
Didovodiuk, a w kategorii męż-
czyzn Volodymyr Kyts. W biegu 
na dystansie 10 km, wśród kobiet 
najlepsza okazała się Renata Pliś. 
Natomiast w zmaganiach męż-
czyzn zwyciężył Vasyl Koval. Pu-
chary oraz nagrody zwycięzcom 
Biegu Sylwestrowego wręczyli: 
Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, 
Starosta Powiatu Gorlickiego Ma-
ria Gubała, Zastępca Burmistrza 

Miasta Gorlice Łukasz Bałaje-
wicz oraz Dyrektor OSiR w Gorli-
cach Mariusz Duszowicz.  
Serdecznie gratulujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w wydarzeniu i 
dziękujemy za uczestnictwo! Po 
południu, z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach, odbył się „Sylwe-
ster na lodzie z bajkowymi boha-
terami”. Organizatorzy przygoto-
wali dla dzieci mnóstwo gier oraz 
zabaw z animatorami. Odbyły się 
także konkursy z nagrodami, wy-
bór króla i królowej lodowiska, ma-
lowanie twarzy oraz wspólny toast. 
 Punktem kulminacyjnym był  po-
kaz sztucznych ogni, który dostar-
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czył najmłodszym wiele radości 
oraz niezapomnianych wrażeń. W 
wydarzeniu w imieniu Burmistrza 
Rafała Kukli, uczestniczył jego 
Zastępca Łukasz Bałajewicz oraz 
Dyrektor OSiR Mariusz Duszowicz. 
Tuż przed północą na gorlickim 
Rynku zgromadzili się mieszkańcy, 
aby wspólnie powitać Nowy Rok. Z 
chwilą kiedy wybiła dwunasta, nie-
bo rozświetlił pokaz fajerwerków. 
Życzenia noworoczne złożyli Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla 
wraz z żoną, jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz oraz Dyrektor Gorlickie-
go Centrum Kultury Janusz Zięba.

Zmarł Tadeusz Kosturski

W ubiegłym roku Urząd Stanu 
Cywilnego odnotował 836 uro-
dzeń i 246 małżeństw.
Jak wyglądał rok 2019 w licz-
bach?
Urodzenia i zgony
W 2019 roku w Urzędzie Stanu 
Cywilnego i Spraw Obywatelskich 
w Gorlicach zanotowano 836 

urodzeń i 908 zgonów. Najwię-
cej dzieci urodziło się w maju – 93 
i w sierpniu – 82.
Małżeństwa
W ubiegłym roku zawarto 246 
związków małżeńskich, z cze-
go najwięcej w lipcu i sierpniu – 
po 39.

Rok 2019 w statystykach USC
Najpopularniejsze imiona w 
2019 roku
Julia (22) i Jakub (18) to najpo-
pularniejsze imiona nadawane 
dzieciom urodzonym w minionym 
roku w Gorlicach. Wśród naj-
częściej wybieranych imion dla 
dziewczynek były także: Zuzanna 
(19), Emilia (17) i Milena (16). 

Jeśli chodzi o imiona dla chłopców, 
popularnością cieszyły się także 
takie imiona jak: Franciszek (16), 
Szymon (16) i Antoni (14).
Działalność gospodarcza
W 2019 roku zarejestrowano po 
raz pierwszy łącznie 141 działalno-
ści gospodarczych, a zakończono 
75.



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

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

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

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

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

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

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

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

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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75. rocznica wyzwolenia Gorlic
Tradycyjnie, 17 stycznia, w Gor-
licach wspominamy wyzwolenie 
naszego miasta spod okupacji hi-
tlerowskiej. Z tej okazji przed bu-
dynkiem Sklarczykówki, gdzie w 
czasie II wojny światowej swoją 
siedzibę miało Gestapo, odbyły się 
oficjalne uroczystości patriotycz-
ne 75. rocznicy tego wydarzenia. 
W symbolicznym miejscu, przed Do-
mem Pamięci im. Wilhelma Macha, 
zebrali się Kombatanci, poczty sztan-
darowe, przedstawiciele powiato-

wych i miejskich samorządów, służb 
mundurowych, Młodzieżowej Rady 
Miasta, ZS Strzelec, a także harce-
rze,  młodzież z Miejskich Zespołów 
Szkół oraz mieszkańcy Gorlic.  
Uroczystość poprowadził Kierownik 
Domu Polsko-Słowackiego w Gorli-
cach Krzysztof Szadkowski.  
Nadejście długo oczekiwanej wol-
ności zakończyło okres okupacyjne-
go terroru, strachu o życie swoje i 
najbliższych. Bezsilność, rozpacz i 
gniew zastąpiła nadzieja na lepsze 
jutro. Wydarzenie to zakończyło 
jeden z najstraszliwszych okresów 
w historii naszego miasta - miasta, 
które w tamtym czasie dopiero pod-
niosło się z gruzów po koszmarze 
Bitwy roku 1915.  – mówił w swo-
im przemówieniu Burmistrz Mia-
sta Gorlice Rafał Kukla.  
Modlitwę w intencji ofiar II wojny 
światowej poprowadził ks. Dzie-
kan Stanisław Ruszel.  
Pod tablicą pamiątkową wiązanki 
kwiatów złożyli: Burmistrz Miasta 

Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący 
Rady Miasta Gorlice Robert Ryn-
dak, Starosta Powiatu Gorlickiego 
Maria Gubała, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Gorlickiego Roman 
Dziubina, Wójt Gminy Gorlice Jan 
Przybylski, Przewodniczacy Rady 
Gminy Gorlice Mieczysław Skow-
ron, Kombatanci, przedstawiciele 
służb mundurowych: Komendant 
Powiatowy Policji w Gorlicach insp. 
Krzysztof Tybor oraz Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof 
Gładysz, Grupa Rekonstrukcji Hi-
storycznej Gorlice 1915, reprezen-
tanci  Młodzieżowej Rady Miasta. 
15 stycznia 1945 roku 38. Armia 
gen. płk Kiryłła Moskalenki wcho-
dząca w skład 4. Frontu Ukraińskie-
go, skierowała się na Jasło, Gorlice 
i Nowy Sącz. Ta operacja, nazwana 
wiślańsko-odrzańską, poskutkowała 
wycofaniem się wojsk i wkrocze-
niem armii radzieckiej do Gorlic 17 
stycznia 1945 roku.

10 stycznia br., w wieku 81lat, zmarł 
Tadeusz Kosturski, radny Rady Mia-
sta Gorlice w latach 1994 - 2002, 
członek Zarządu Miasta w kadencji 
1998 - 2002. Urodził się 19 listopa-
da 1938 r. w Sanoku. Z wykształ-
cenia był formierzem- odlewnikiem 
i technikiem rolnikiem. Przez długie 
lata pracował i działał społecznie w 
Fabryce Maszyn i Sprzętu Wiertni-
czego,, Glinik „w Gorlicach. Pełnił 
funkcję sekretarza Rady Zakładowej, 
zakładowego społecznego inspekto-
ra pracy, pracownika społecznego w 
Związku Zawodowym Górników. Był 
też wieloletnim ławnikiem i wice-
przewodniczącym ławników. Bardzo 
aktywnie udzielał się w Polskim Sto-
warzyszeniu im. Janusza Korczaka. 

Zmarł Tadeusz Kosturski
Należał do Stowarzyszenia Przyjaciół 
Liceum im. Marcina Kromera w Gor-
licach. Był członkiem Związku Zawo-
dowego FMW i Górniczych „Glinik” 
oraz Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”. 
Za działalność społeczną i zawodową 
był uhonorowany Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
medalami Za Zasługi dla Oświaty, Za-
służony Działacz Kultury, Medal im. 
Janusza Korczaka. Z Jego inicjatywy 
powstał w Gorlicach pomnik upa-
miętniający patrona ulicy, Janusza 
Korczaka. 14 stycznia br., w kaplicy 
na Cmentarzu Komunalnym w Gorli-
cach odbyła się Msza św. pogrzebo-
wa. Prochy Zmarłego odprowadzone 
zostały na miejsce wiecznego spo-
czynku- na Cmentarzu Parafialnym 

w Gorlicach. Pogrążonej w smutku 
Rodzinie szczere kondolencje złożyli: 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Robert 
Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach.
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Tradycyjnie, 6 stycznia br. w 
Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, ulicami Gorlic prze-
szedł Orszak Trzech Króli.  

Orszak wyruszył po Mszy Świę-
tej o godz. 11:30 i przeszedł 
ulicami: 3-go Maja, Słowac-
kiego, Krasińskiego, Legionów 

27 stycznia br. przypada 64. rocz-
nica śmierci burmistrza Gorlic „z 
dni grozy” – ks. Bronisława Świey-
kowskiego. Dzień wcześniej, w 
niedziele 26 stycznia br., odbyły 
się uroczyste obchody upamięt-
niające tę wyjątkową dla miasta 
postać. Wydarzenie rozpoczęła 
uroczysta Msza Święta w Bazyli-
ce Mniejszej pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny.  
Nabożeństwo w intencji ks. Broni-
sława Świeykowskiego celebrował 
Ks. Dziekan Stanisław Ruszel, Pro-
boszcz Parafii pw. Narodzenia NMP 
w Gorlicach. Po mszy, uczestnicy 
przeszli na Cmentarz Parafialny w 
Gorlicach, gdzie przy grobie ks. 
Bronisława Świeykowskiego odby-
ła się wspólna modlitwa.  
W uroczystościach udział wzięli: 
Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, 
Radna Województwa Małopolskie-
go Jadwiga Wójtowicz, Starosta 
Gorlicki Maria Gubała, Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, Prze-
wodniczący Rady Miasta Gorlice 
Robert Ryndak, Wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Gorlickiego 
Roman Dziubina, a także liczne 
grono Radnych Miejskich.  
W obchodach uczestniczyli rów-
nież mieszkańcy miasta, dyrekto-
rzy i uczniowie z gorlickich szkół, 
poczty sztandarowe, a także 
przedstawiciele Bractwa Kurko-

wego, Młodzieżowej Rady Miasta, 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej  
Gorlice 1915 oraz ZS Strzelec. Na 
zakończenie uroczystości, pod ta-
blicą pamiątkową ku pamięci Bro-
nisława Świeykowskiego, złożo-
no wiązanki kwiatów.  
Ks. Bronisław Świeykowski [ur. 
1865 r., zm. 27 stycznia 1956 r.] to 
bohaterski komisaryczny Burmistrz 
Gorlic z czasów I wojny światowej. 
Ks. Świeykowski kierował pracą 
zarządu miasta ratując mieszkań-
ców od głodu i nieszczęść. Jest 
autorem pamiętnika „Z dni grozy 
w Gorlicach”. Odznaczony godno-
ścią Szambelana Papieskiego oraz 
tytułem Honorowego Obywatela 
Miasta Gorlice. Pamięć o nim jako 
duchownym, pedagogu, przyrod-
niku, publicyście oraz społeczniku 
jest wciąż żywa wśród mieszkań-
ców. Jego imię nosi główna sala 
wystawowa Galerii Sztuki „Dwór 
Karwacjanów” oraz jedna z gorlic-
kich ulic, a jego pomnik zdobi hol 
miejskiego ratusza.

64. rocznica śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami miasta

i Mickiewicza, kończąc swój 
pochód na Rynku miasta. 
Tam miało miejsce wspólne, 
radosne kolędowanie i błogo-
sławieństwo ks. proboszcza 

Stanisława Ruszela.  
Na trasie orszaku odgrywane 
były sceny nawiązujące do 
ewangelicznych wydarzeń.
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Hufiec Pracy w Gorlicach reali-
zuje międzynarodowy projekt 
kulinarny pt. „Kuchnia talen-
tów” dofinansowany z progra-
mu Erasmus+, do którego 
zaproszona została młodzież z 
Rosji, Czech i Ukrainy. 16 stycz-
nia br., w ramach wizyty przygo-
towawczej, na której omawiano 
szczegóły planowanej wymiany, 
Gorlice odwiedzili przedstawi-
ciele organizacji partnerskich 
z Brna – Asociace Stredoskol-
skych Klubu Ceske Republiky 
oraz Kaliningradu – Kaliningrad 
State Technical University.  
Gości w Ratuszu przywitał Bur-

mistrz Miasta Gorlice Rafał Ku-
kla, który pokrótce opowiedział 
o historii Gorlic i walorach tu-
rystycznych miasta.   
Podczas spotkania przedsta-
wione zostały założenia pro-
jektu, którego głównym celem 
jest promowanie narodowej 
sztuki kulinarnej oraz pogłę-
biania wiedzy na temat trady-
cji i zwyczajów kulinarnych. 
Projekt „Kuchnia talentów”, w 
którym uczestniczyć będą 32 
osoby, zakłada 7 dniową wizytę 
młodzieży, wraz z opiekunami 
w Gorlicach, na przełomie lute-
go i marca.

Kuchnia talentów

16 stycznia br., w Ratuszu, od-
było się spotkanie informacyj-
ne współorganizowane przez 
Urząd Miejski w Gorlicach oraz 
Krakowski Park Technologicz-
ny. Dotyczyło ono zasad dzia-
łania Polskiej Strefy Inwestycji 
oraz planów utworzenia nowej 
strefy aktywności gospodar-
czej przy ul. Zakole. W spotka-
niu wzięli udział przedsiębiorcy 
prowadzący działalność na te-
renie Miasta Gorlice.  
Przedsiębiorców przywitał w 
Ratuszu Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla, który przybli-
żył zebranym bardziej szcze-
gółowo planowaną inwestycję 
przy ul. Zakole, jak również 
zapoznał się z oczekiwania-
mi i potrzebami przedsiębior-
ców związanymi z dalszym 
rozwojem ich działalności. 
W drugiej części spotkania Ja-
cek Bielawski - koordynator 
projektów w Krakowskim Par-

ku Technologicznym - wyja-
śnił przedsiębiorcom zasady 
funkcjonowania Polskiej Strefy 
Inwestycji. Przedstawił proces 
składania i rozpatrywania wnio-
sku, omówił zasady i wysokości 
możliwych ulg podatkowych, jak 
również odpowiedział na wszyst-
kie pojawiające się na bieżąco 
pytania i wątpliwości.  
W dyskusji wziął również udział 
Łukasz Słoniowski - Wiceprezes 
Zarządu Krakowskiego Parku 
Technologicznego - który do-
datkowo ze swojej strony wspo-
mniał o startującym niedługo 
projekcie wspierania przedsię-
biorców w zakresie cyfryzacji i 
unowocześniania zakładów.  
W związku z całkowitym wyko-
rzystaniem terenów gospodar-
czych SAG w Gorlicach przy ul. 
Bieckiej, Miasto Gorlice stara 
się obecnie o dofinansowanie 
w ramach RPO WM 2014-2020 
poddz. 3. 1. 2. Strefy aktywno-
ści gospodarczej – SPR. Celem 

przedsięwzięcia jest utworze-
nie nowej Strefy Aktywności 
Gospodarczej w Gorlicach przy 
ul. Zakole. Teren przeznaczo-
ny pod Strefę to działki o nu-
merach 200/2, 200/4, 200/5, 
200/6, 200/7, 200/8, 200/9, 
171 oraz 135, a łączna po-
wierzchnia działek to ok. 5,3 ha. 
Planowane jest wyposażenie 
SAG w niezbędną do jej funk-
cjonowania infrastrukturę oraz 
budowa wewnętrznego ukła-
du komunikacyjnego, tj. droga 
wewnętrzna ze zjazdami, miej-
scami parkingowymi, placem 
manewrowym i chodnikiem. 

Wszystkich przedsiębiorców 
prowadzących działalność na 
terenie Miasta Gorlice, którzy 
nie uczestniczyli w spotkaniu, 
serdecznie zachęcamy do za-
poznania się bardziej szczegó-
łowo z Polską Strefą Inwestycji. 
Informacji można zasięgnąć na 
stronie http://www.kpt.krakow.
pl/polska-strefa-inwestycji/in-
formacje-podstawowe/ , jak 
również kontaktując się bezpo-
średnio z p. Jackiem Bielawskim 
(tel.: +48 12 640 19 49, e-ma-
il:jbielawski@kpt.krakow.pl).

Spotkali się w sprawie Polskiej Strefy Inwestycji w Gorlicach

Bronisław Świeykowski, bo-
haterski ksiądz, który spra-
wował opiekę nad gorli-
czanami w czasie dni grozy 
pierwszej wojny światowej, 
jest symbolem naszego mia-
sta. Już wkrótce jego pamięt-
nik stanie się obowiązkową 
lekturą w gorlickich Miejskich 
Zespołach Szkół. 23 stycznia 
br., w sali obrad, podczas XV 
sesji Rady Miasta, odbyło 
się przekazanie egzemplarzy 
książki Bronisława Świey-
kowskiego, dyrektorom 
gorlickich szkół miejskich. 
Bardzo cieszę się, że dy-
rektorzy gorlickich szkół 
postanowili wprowadzić 
wspomnienia księdza Świey-
kowskiego, jako obowiąz-
kową lekturę na lekcjach 
historii w siódmej klasie 

szkoły podstawowej, w trak-
cie przerabiania materiałów 
dotyczących I wojny świato-
wej – mówi Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla. Nie bę-
dzie przesadą, jeśli powiem, 
że tej ikonicznej dla naszego 
miasta postaci należy się pa-
mięć kolejnych pokoleń gorli-
czan. Pozycja „Z dni grozy w 
Gorlicach” stanowi wspania-
łe źródło do poznania histo-
rii naszego miasta – dodaje. 
W przeddzień oficjalnych 
obchodów poświęconych 
64. rocznicy śmierci bo-
haterskiego Burmistrza, 
Rafał Kukla przekazał na 
ręce dyrektorów szkół po 
25 egzemplarzy książ-
ki, która dostępna będzie 
w szkolnych bibliotekach. 
 

Uczniowie Miejskich Zespołów Szkół 
będą uczyć się o gorlickim bohaterze!
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Przed końcem roku 2019 zakoń-
czyła się wymiana nawierzchni na 
ulicy Jagodowej, 170-metrowym 
odcinku ulicy Andersa bocznej oraz 
ponad 400-metrowym fragmencie 
ul. Granicznej (od ul. Kombatan-
tów). Dzięki tym inwestycjom po-
prawi się komfort i bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu. 
Remonty zrealizowało Przedsię-
biorstwo Drogowo – Mostowe 
„GODROM” Sp. z o.o. w Gorlicach.

Ulice Jagodowa, Graniczna i Andersa po remoncie

Zakończył się remont ponad 
100-metrowego odcinka chod-
nika przy ulicy gen. Kazimierza 
Pułaskiego w Gorlicach. To w 
ostatnich latach kolejny frag-
ment chodnika na tej ulicy, 
który został przebudowany. 
Prace objęły m.in. roboty ziem-
ne, rozbiórkę starych krawęż-
ników i płyt betonowych oraz 

ułożenie nowej kostki beto-
nowej. Inwestycję zrealizował 
Miejski Zakład Usług Komunal-
nych w Gorlicach.

Chodnik przy ul. Pułaskiego po remoncie

Blisko 700-metrowy odcinek 
ulicy Wrońskich został oświe-
tlony. 17 nowoczesnych i ener-
gooszczędnych lamp ulicznych 
LED poprawi komfort i bezpie-
czeństwo wszystkich uczestni-
ków ruchu.

Jaśniej na ul. Wrońskich
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Po trwających ponad dwa miesiące 
pracach renowacyjnych na kładce 
w Gliniku, możemy już korzystać z 
odnowionej przeprawy na Ropie. Z 
kolei miesiąc wcześniej zakończył się 
remont kładki prowadzącej do Parku 
Miejskiego od strony ul. Sportowej. 
Od czasu powstania kładki, była ona 
poddawana jedynie drobnym popraw-
kom, dlatego jej generalny remont 
był konieczny. Dziś, po zakończeniu 
prac remontowych, możemy cieszyć 
się nową, wygodniejszą i bardziej 
bezpieczną kładką, z której mogą ko-
rzystać zarówno piesi jak i rowerzyści. 
Jakie prace przeprowadzono na kład-
ce? Odnowiono konstrukcję stalową 
kładki, wymieniono dyliny podkładu 

KŁADKA NA ROPIE W GLINIKU ZOSTAŁA ODNOWIONA

drewnianego i boczne siatki na porę-
czach. Usunięto także barierkę, która 
dzieliła kładkę na dwie części.

Tak prezentuje się nowy plac 
zabaw w Parku Miejskim. 
Najmłodsi mogą korzystać 
już m.in. z: linarium, tram-
poliny, nowych huśtawek 
oraz ogromnego wielofunk-
cyjnego urządzenia z kilkoma 
zjeżdżalniami, ścianką wspi-
naczkową, pomostami i dra-
binkami.

Plac zabaw w Parku Miejskim zmodernizowany
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24 stycznia br., blisko stu przedsta-
wicieli małopolskich samorządów 
wzięło udział w kolejnym Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów 
Małopolski. Władze województwa re-
prezentował wicemarszałek Łukasz 
Smółka. W spotkaniu wziął udział 
także burmistrz Rafał Kukla.  
Nowa perspektywa finansowa 
Spotkanie w Krakowie było okazją 
do zapoznania się z najważniejszymi 
założeniami dotyczącymi nowej per-
spektywy finansowej na lata 2021-
2027, a także wnioskami, które pły-
ną z poprzedniej perspektywy.  
Nowy Regionalny Program Opera-
cyjny to wielkie wyzwanie, jakie stoi 

przed samorządem województwa. 
W naszych działaniach opieramy się 
na trzech kluczowych zasadach. Po 
pierwsze, z rozwoju województwa 
muszą skorzystać wszyscy miesz-
kańcy - w szczególności chcemy 
wyrównywać szanse rozwojowe 
małopolskich rodzin. Po drugie, 
będziemy dbać o zrównoważo-
ny rozwój województwa – każda, 
nawet najmniejsza miejscowość 
może liczyć na zainteresowanie re-
gionalnego samorządu. Po trzecie, 
będziemy opierać się na zasadzie 
partnerstwa – tylko współdziałanie 
różnych podmiotów, instytucji i sa-
morządów pozwoli na dynamiczny 

rozwój regionu - mówił wicemar-
szałek Łukasz Smółka.  
Podział środków w ramach nowej 
perspektywy to kolejny etap prac nad 
Regionalnym Programem Operacyj-
nym. Jednak już dziś można wska-
zać wiele obszarów, o które będą 
zabiegać władze województwa. 
Wiemy o potrzebach w różnych ob-
szarach: w zakresie rewitalizacji, ka-
nalizacji, czy w zakresie taboru ko-
lejowego. Przed nami więc decyzje 
kluczowe dla rozwoju województwa 
w nadchodzących latach - dodał wi-
cemarszałek Łukasz Smółka.  
Gospodarka wodno-ściekowa 
W swoim wystąpieniu wicemarsza-
łek Łukasz Smółka poinformował 
o podjęciu przez ZWM uchwały w 
sprawie przyjęcia listy zawierającej 
informację o kolejności przysługi-
wania pomocy w ramach II naboru 
wniosków na inwestycje z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej.  
Chcemy odpowiadać na problemy 
zgłaszane przez mieszkańców i sa-
morządy. Przykładem mogą być 
projekty z zakresu gospodarki wod-
no-ściekowej. W całej Małopolsce, 
dzięki znacznemu wsparciu środków 
unijnych, między innymi z RPO WM 
i PROW, uda się rozbudować i zmo-
dernizować kolejne kilometry sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej - 
podkreślił Łukasz Smółka.  
Wicemarszałek zaznaczył, że sa-
morząd województwa dysponuje 
środkami finansowymi w wysoko-
ści ponad 97 mln zł. Przypomniał 
jednocześnie, że ocenie będą pod-
legać projekty znajdujące się na 

pozycjach od 1 do 73. Wnioski o 
przyznanie pomocy zawierające 
zapotrzebowanie na środki przekra-
czające dostępny limit, będą oczeki-
wały na dostępność środków.  
Na przestrzeni ostatnich lat w sek-
torze gospodarki wodno-ściekowej 
dokonała się rewolucja. Bardzo cie-
szę się, że dzięki pozyskanym dodat-
kowym środkom unijnym udało się 
przeprowadzić kolejny nabór wnio-
sków na gospodarkę wodno-ścieko-
wą. Jestem przekonany, że pozwoli 
on na poprawę jakości życia na 
obszarach wiejskich  i ułatwi funk-
cjonowanie jej mieszkańców - dodał 
wicemarszałek Łukasz Smółka.  
Nowe PSZOK-i w Małopolsce 
Omawiając bieżące i planowane 
inwestycje, wicemarszałek Łu-
kasz Smółka zwrócił uwagę, że 
z roku na rok na terenie gmin 
województwa małopolskiego 
wzrasta liczba Punktów Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, zwanych PSZOK-ami.  
Planowane są kolejne projekty z za-
kresu rozwijania systemu gospodarki 
odpadami. Kwota alokacji przezna-
czona na dofinansowanie w ramach 
konkursu wynosi ponad 13 mln zł, 
przy czym dofinansowanie pochodzi 
wyłącznie ze środków EFRR.  
Zainteresowanie ze strony lokal-
nych samorządów projektami z 
zakresu rozwijania systemu go-
spodarki odpadami bardzo nas 
cieszy, bo w kwestii jest jeszcze 
wiele do zrobienia - dodał wi-
cemarszałek Łukasz Smółka. 
Źródło: www.malopolska.pl

Za nami kolejne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Nielegalne składowisko odpa-
dów, znajdujące się na terenie 
byłej Rafinerii Glimar, jest jed-
nym z najpoważniejszych proble-
mów z jakim w ostatnim czasie 
przyszło się zmierzyć władzom 
Miasta Gorlice, dlatego bezu-
stannie podejmowane są kolejne 
kroki w stronę jego rozwiązania. 
W październiku ubiegłego roku, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 

Kolejne kroki w sprawie wywozu nielegalnych odpadów 
z terenu byłej rafinerii

Kukla, po otrzymaniu pisma z 
prokuratury rejonowej, wydał 
oświadczenie, z którego wyni-
kało, że toksyczność i ilość od-
padów znacznie przekracza po-
czątkowe założenia. W świetle 
nowych faktów, wywóz chemika-
liów stał się sprawą priorytetową. 
Bezpieczeństwo gorliczan jest naj-
ważniejsze, dlatego w oparciu o 
nowo obowiązujące przepisy do-

tyczące utylizacji odpadów niebez-
piecznych, zdecydowałem o nie-
zwłocznym wywozie chemikaliów 
z terenu Miasta - mówi burmistrz 
Rafał Kukla. Jak zadeklarowałem 
- robię wszystko, aby pozyskać 
fundusze na realizację tego przed-
sięwzięcia w taki sposób, aby nie 
ucierpiał na tym budżet Miasta, a 
co za tym idzie – miejskie inwesty-
cje.  Cieszę się, że w tych działaniach 
mam aktywne wsparcie Poseł Bar-
bary Bartuś i Wojewody Małopol-
skiego Piotra Ćwika – kontynuuje. 
Według ostatnich szacunków, koszt 
utylizacji wzrósł do ponad 50 mln 
złotych, dlatego Urząd aktywnie 
poszukuje wsparcia z zewnątrz. 
Jeszcze w grudniu zeszłego roku, 
Miasto Gorlice złożyło wniosek do 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej o dofinansowanie wywozu i 
utylizacji odpadów na poziomie 
80% kosztów, co stanowi kwotę 
ponad 40 mln złotych.  
Miasto Gorlice, przy aktywnym 

wsparciu Poseł Barbary Bartuś oraz 
Wojewody Małopolskiego Piotra 
Ćwika, prowadzi działania mające 
na celu pozyskanie środków na 
pokrycie pozostałych 20% kosztów 
przedsięwzięcia. Burmistrz zwrócił 
się do Wojewody Małopolskiego z 
prośbą o wystąpienie do Prezesa 
Rady Ministrów, o zabezpieczenie 
środków w wysokości 10 mln zł z 
rezerwy budżetu państwa, które – 
w uproszczeniu - za pośrednictwem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
mają pokryć koszty własne ponie-
sione przez Miasto Gorlice w związ-
ku z koniecznością wywozu i utyli-
zacji nielegalnych odpadów.  
Kwota 50 milionów złotych jest 
wręcz nierealną do wyłożenia z 
budżetu Gorlic. Dlatego też liczę 
na wsparcie Pani Poseł i lokal-
nych samorządowców, tak aby 
nasze wnioski zostały rozpatrzo-
ne pozytywnie - dodaje burmistrz. 
 
fot. Piotr Sekuła



7 stycznia br., w Gorlickim Centrum Kultury, 
odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne 
Samorządów Powiatu Gorlickiego i Miasta 
Gorlice. Na zaproszenie Starosty Gorlickie-
go Marii Gubały i Burmistrza Miasta Gorlice 
Rafała Kukli na wspólnej gali spotkali się 
m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich i 
lokalnych samorządów. Wśród gości nie 
zabrakło także Radnych Powiatu i Miasta, 
pracowników urzędu, przedstawicieli insty-
tucji, organizacji oraz przedsiębiorców.  
Uroczyste spotkanie, podsumowujące rok 
2019, poprowadził dyrektor GCK Janusz 
Zięba, który w imieniu Starosty Powia-
tu Gorlickiego Marii Gubały oraz Burmi-
strza Miasta Gorlice Rafała Kukli przywitał 
wszystkich zgromadzonych w sali Gorlic-
kiego Centrum Kultury gości.  
O muzyczną oprawę w trakcie uroczy-
stości zadbała Light String Orchestra 
pod dyrekcją Marcina Fejklowicza, dzia-
łająca w ramach pracowni muzycznej 
Gorlickiego Centrum Kultury.  
Na wstępie gospodarze gali podsumowali mi-
niony rok i złożyli serdeczne życzenia.  
Tradycją Spotkań Noworocznych jest wrę-
czenie nagrody Burmistrza Gorlic - statuetki 
DERSŁAWA. W tym roku odebrał ją Ka-
zimierz Dudek - Prezes Stowarzyszenia 
Przemysłu Naftowego, pomysłodawca, za-
łożyciel i kustosz Skansenu Przemysłu Naf-
towego „Magdalena” w Gorlicach.  
Nagroda przyznana została za pielę-
gnowanie i podtrzymywanie naftowego 
ducha Ziemi Gorlickiej oraz wyjątkowy 
upór w promowaniu i nauczaniu prawdzi-
wej historii Miasta Światła.  
Tak przedstawił laureata prowadzący 
galę: Ani pasji, ani misji zdecydowanie nie 
brakuje naszemu dostojnemu gościowi, któ-
ry na co dzień pełni rolę ambasadora naszej 
małej ojczyzny. Jest przewodnikiem, mento-
rem, „kopalnią wiedzy”, a w swoich  progach  
gości turystów z całej Polski i świata.  
Statuetka DERSŁAWA Karwacjana to naj-
wyższe wyróżnienie przyznawane przez 
Burmistrza Miasta Gorlice za zasługi na rzecz 
naszego miasta oraz wspomaganie i lobbo-
wanie na rzecz lokalnych inicjatyw i przed-
sięwzięć. W poprzednich latach nagrodę tę 
otrzymali m.in. Konsul Generalna Węgier 
Pani Adrienne Körmendy, ks. Stanisław Ru-
szel, Łukasz Dyczko, Mirosław Czyżykiewicz, 
dr Jerzy Krzewicki, Andrzej Stasiuk i Monika 
Sznajderman – Wydawnictwo CZARNE, Da-
riusz Bohatkiewicz, Władysław „Adzik” Sen-
decki oraz  Ewa Wachowicz.  
Spotkanie Noworoczne jest najlepszym 
momentem do tego, by uhonorować oso-
by, które w szczególny sposób kształtują 
pozytywnie przestrzeń naszej Małej Ojczy-
zny. Służą temu od lat nagrody i wyróżnie-
nia przyznawane przez Burmistrza Gorlic 
za zasługi w dziedzinie kultury i sportu, 
promocji Miasta oraz wspomaganie lo-
kalnych inicjatyw i przedsięwzięć, a także 
stypendia sportowe przyznawane przez 
Starostę Powiatu Gorlickiego.  
Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury w 2019 roku nagrodzeni zostali: 
Sławomir Habel – Członek Stowarzysze-
nia pod Nazwą Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Gorlice 1915”, inicjator i założyciel 
Izby Historycznej, która gromadzi liczne 

pamiątki i eksponaty z okresu I i II wojny 
światowej – w dużym stopniu będące jego 
własnością. Pan Sławomir Habel przyczy-
nił także się do wzmożonej aktywności 
stowarzyszenia w kraju i zagranicą, któ-
ra przejawia się współpracą z podobnymi 
organizacjami polskimi i zagranicznymi. 
Natalia Hładyk – Członek Zarządu Zjed-
noczenia Łemków w Gorlicach, malarka, 
animatorka kultury, kieruje działalnością 
Centrum Kultury im. Antonycza w Gorlicach. 
Absolwentka Szkoły Liderów Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. W strukturach 
Zjednoczenia Łemków samodzielnie realizu-
je wiele projektów o charakterze edukacyj-
no-kulturalnym oraz inwestycyjnym. Autorka 
„Drzwi do zaginionego świata», kuratorka co-
rocznych wystaw „Łemkowskie Jeruzalem». 
Magdalena Rak – artystka plastyk i ani-
matorka kultury, instruktorka ds. plastyki w 
Gorlickim Centrum Kultury. Z jej inicjatywy 
powstała pracownia ceramiczna i profesjo-
nalna pracownia plastyczna GCK. Oprócz 
grup dziecięcych i młodzieżowych, pracu-
je także z osobami starszymi w zakresie 
malarstwa, rysunku, tkaniny artystycznej 
oraz ceramiki. Od stycznia 2018 roku pro-
wadzi cyklicznie autorski projekt skierowa-
ny do rodziców i dzieci od drugiego roku 
życia zatytułowany „Akademia Malucha». 
Tomasz Tajak – artysta plastyk, animator 
kultury, reżyser. Zajmuje się malarstwem, 
rzeźbą, instalacją sakralną. Instruktor ds. 
plastyki i teatru w Gorlickim Centrum Kultu-
ry. Prowadzi zajęcia teatralne i plastyczne. 
Uczestnicy pracowni plastycznej prowa-
dzonej przez Tomasza Tajaka biorą udział 
w licznych konkursach w kraju i poza kra-
jem zdobywając wysokie miejsca, a także 
przechodzą pomyślnie egzaminy wstępne 
do szkół plastycznych i wyższej uczelni ar-
tystycznej. Tomasz Tajak z powodzeniem 
prowadzi zajęcia teatralne, które są poza 
Gorlicami, jednymi z najbardziej rozpo-
znawalnych zjawisk animacyjnych. Nadał 
działaniom grup teatralnych niezwykle in-
dywidualny rys artystyczny, połączony z 
profesjonalizmem i dbaniem o najwyższą 
jakość w najdrobniejszych szczegółach 
– w warstwie kompozycyjnej, językowej, 
scenograficznej, muzycznej i wizualnej. 
Joanna Kalisz - Dziki  – absolwentka Uni-
wersytetu Jagiellońskiego na kierunkach: in-
formacja naukowa i bibliotekoznawstwo oraz 
zarządzanie kulturą – studia podyplomowe. 
Od 2019 r. związana z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Gorlicach - do marca 2015 r. 
w dziale informacyjno-bibliograficznym, do 
kwietnia 2015 r. Kierownik Działu Udostęp-
niania Zbiorów i Koordynacji Projektów. Od 
1 września 2016 r. Dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Bibliotekarka z zamiłowania, 
moderatorka spotkań autorskich. W 2019 
roku była pomysłodawcą i koordynatorem 
wielu projektów ministerialnych realizo-
wanych przez MBP. Prywatnie miłośniczka 
leśnych wędrówek i muzyki elektronicznej. 
Andrzej Welc – Prezes Towarzystwa Opie-
ki Nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego i 
Upiększania Miasta Gorlice z Okolicą, wice-
prezes Gorlickiego Stowarzyszenia Pomocy 
Społecznej „Succurrere», członek Stowa-
rzyszenia „Klub Gorliczan», przedstawiciel 
Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza 
Parafialnego w Gorlicach. Z wielką troska i 

zaangażowaniem włącza się w renowację 
cmentarzy wojennych, pomników na cmen-
tarzu parafialnym w Gorlicach oraz zabyt-
ków małej architektury poprzez organizację 
kwest, pisaniu wniosków o środki finanso-
we, przygotowanie dokumentacji związa-
nej z prowadzeniem prac remontowych. 
Wyróżnienia Burmistrza miasta Gorlice za 
wyniki sportowe otrzymali:
Drużyna Miejskiego Zespołu Szkół Nr 
6 w Gorlicach w minisiatkówce chłop-
ców. Drużyna trenowana przez Tomasza 
Chmurę w składzie: Bartłomiej Janusz, Mi-
łosz Makowski, Radosław Wal, Dawid Zie-
liński, Patryk Piróg, Miłosz Głowacz, Artur 
Bąk, Jakub Kuzio, Franciszek Kapłon, Jakub 
Opiela, Rafał Woźniak zdobyła: II miejsce w 
Mistrzostwach Małopolski – Igrzyska Dzieci, 
I miejsce w Mistrzostwach Rejonu – Igrzyska 
Dzieci i Młodzieży oraz I miejsce w Mistrzo-
stwach Powiatu – Igrzyska Dzieci i Młodzieży. 
Daniel Czeluśniak - zawodnik Gor-
lickiego Klubu Sportów Walki, w de-
biucie na zawodowym ringu zwyciężył w 
K1 podczas Gali DSF w Nowym Sączu. 
Szymon Kosal - uczeń Miejskiego Zespo-
łu Szkół Nr 4 w Gorlicach, zajął: III miej-
sce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci i 
Młodzieży w Pływaniu w Nowym Sączu w 
stylu grzbietowym, II miejsce w Powiato-
wych Igrzyskach Dzieci i Młodzieży w Gor-
licach w stylu klasycznym i grzbietowym. 
Konrad Łaś - uczeń Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 6 w Gorlicach, zajął: I miejsce na 25 
m, styl dowolny w XII Mistrzostwach Polski 
w Pływaniu Family Cup, II miejsce w Finale 
Wojewódzkim Małopolskich Igrzysk Dzieci, 
styl dowolny, rocz. 2009-2011, I miejsce 
w klasyfikacji generalnej Ligii Pływackiej 
Grand Prix Gorlice w sezonie 2018/2019. 
Artur Sadzikowski  - uczeń Miejskiego Ze-
społu Szkół Nr 4 w Gorlicach, zajął: I miejsce 
w Międzynarodowych Zawodach Pływackich 
w Jaśle w stylu dowolnym na 25 m, rocz. 
2009 i stylu grzbietowym na 50 m, rocz. 
2008-2009, II miejsce w Małopolskich Mi-
strzostwach Województwa Małopolskiego w 
kat. C/M, II miejsce w klasyfikacji generalnej 
Ligi Pływackiej Grand Prix Gorlice w sezonie 
2018/2019 kat. chłopcy, I miejsca w Mistrzo-
stwach Powiatu Gorlickiego na 25 m w stylu 
motylkowym i grzbietowym, II miejsca na 50 
m w zawodach w Myślenicach i Nowym Sączu. 
Sportowe Nagrody Burmistrza Miasta 
Gorlice w 2019 roku otrzymali:
Mariusz Polak i Tadeusz Gargas 
- samochodowa załoga – Mistrzowie 
Polski 2019 w Kategorii PZM 6 (na-
pęd na 4 koła), zwycięzcy grupy trze-

ciej prestiżowego 49. Rajdu Żubrów. 
Maciej Serafin - tytuł Mistrza Polski w klasie 
APL/2000, Wice Mistrza Polski GSMP 2019 w 
grupie A/PL - zdobyty podczas Samochodo-
wego Wyścigu Górskiego Czarna Góra 2019. 
Mariusz Pietrzycki - drugie miejsce w 
kategorii Car Expert – Rajd Tuareg Ral-
ly odbywający się na piaskach Algierii. 
Marek Podraza - członek Gorlickiej Gru-
py Biegowej, dziennikarz Gazety Gorlickiej 
i Telewizji Gorlice.tv. W 2019 roku najak-
tywniejszy ambasador Festiwalu Biegów, 
uczestnik kilkudziesięciu biegów długich, 
popularyzator biegów oraz wszystkich wy-
darzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie 
miasta Gorlice na łamach prasy i telewizji. 
Marcin Grzeszczuk - członek Klubu 
Sportowego Grappling Gorlice, zdobywca 
I miejsca w dywizji GI kat. Master – 88 kg 
i II miejsca w kat. Adult 88 kg V Mistrzostw 
Europy CBJJP; I miejsce w V zawodach 
BJJ Open w Austrii w kat. Master 88 kg; I 
miejsce w kat. GI men 84 kg i III miejsce 
w kat. NO GI men 84 kg w Pucharze Polski 
seniorów w Grapplingu; III miejsce w dywi-
zji GI senior 85 kg Pucharu Polski JU-JITSU. 
Jan Brach - członek Klubu Sportowego Grap-
pling Gorlice, zdobywca I miejsca Master GI 
niebieskie pasy 100 kg  w V Mistrzostwach 
Europy; II miejsce w open class absolutu i 
III miejsce w master GI niebieskie pasy 100 
kg w Międzynarodowych zawodach Austrian 
BJJ Open; II miejsce master niebieskie pasy 
100,5 kg w XV Mistrzostwach Polski BJJ; 
II miejsce GI master białe/niebieskie pasy 
+88,3 kg w 28 Lidze BJJ GI w Warszawie. 
Jerzy Knot  -srebrny i brązowy medal Mi-
strzostw Świata w Crossmintonie – Budapest 
2019 w klasyfikacji indywidualnej w kat. 60+ 
i deblu, najwszechstronniejszy zawodnik XIV 
Międzynarodowych Sportowych Mistrzostw 
Polski Pracowników Samorządowych, ini-
cjator i organizator szeregu imprez sporto-
wych, sędzia wielu dyscyplin sportowych. 
Piotr Gawlak - brązowy medalista Mi-
strzostw Świata w Crossmintonie w Buda-
peszcie w deblu i 5 w klasyfikacji indywidu-
alnej w kat 50+; indywidualnie w swojej kat. 
50+ zdobył: I miejsce w Międzynarodowych 
Zawodach Crossmintona w Lipanach (Słowa-
cja); I miejsce w Międzynarodowych Zawo-
dach Crossmintona w Gorlicach; 3 miejsce 
w Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier. 
Piotr Stępkowicz - wieloletni zawodnik i 
trener Gorlickiego Klubu Sportowego „Glinik 
Gorlice”. W sezonie 2019/2020 jako trener 
juniorów młodszych i trampkarzy starszych 
zajął 1 miejsce w Małopolskiej Lidze Junio-
rów Młodszych, a z trampkarzami wywalczył 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie informuje, że 
chcąc usprawnić proces obsłu-
gi potencjalnych beneficjen-
tów Programu Priorytetowego 
“Czyste Powietrze” uruchomił 
nową usługę polegającą na 
możliwości elektronicznej re-
zerwacji terminu spotkania 
z pracownikiem WFOŚiGW 
w Krakowie w celu uzyska-
nia informacji dotyczących 
złożenia wniosku w ramach 
Programu “Czyste Powietrze”. 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej

Infolinia: (+48) 22 45-90-945

Godziny działania infolinii 7.30-
15.30

Formularz kontaktowy

Email: CzystePowietrze@nfosi-
gw.gov.pl
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awans do I ligi Okręgowej w Nowym Sączu. 
Krzysztof Kozłowski - trener drużyny 
seniorów i juniorów Gorlickiego Klubu Piłki 
Siatkowej, w sezonie 2018/2019 wywal-
czył z drużyną seniorów I miejsce w I Lidze 
Małopolskiej. Ponadto prowadzi zajęcia z 
grupą naborową oraz grupą minisiatkówki 
„Dwójek”. Drużyna „Dwójek” wywalczyła II 
miejsce w turnieju finałowym Mistrzostw Ma-
łopolski kwalifikując się do Ogólnopolskiego 
Turnieju w Zabrzu, gdzie zajęła 19 miejsce. 
Adrian Turek - zawodnik drużyny se-
niorów GKPS, która w sezonie 2018/2019 
po raz drugi z rzędu wywalczyła 1 miejsce 
w I lidze małopolskiej oraz III miejsce w 
ćwierćfinałowym turnieju o awans do II ligi 
państwowej. Mimo, że jest studentem uczel-
ni w Rzeszowie rozegrał wszystkie mecze w 
sezonie 2018/2019. Przykład zawodnika zdy-
scyplinowanego, który ogromną i systema-
tyczną pracą osiągnął bardzo wysoki poziom 
sportowy i jest przykładem do naśladowa-
nia dla młodszych adeptów piłki siatkowej. 
Bartłomiej Kaszyk - zawodnik dru-
żyny seniorów GKPS, która w sezonie 
2018/2019 po raz drugi z rzędu wywal-
czyła 1 miejsce w I lidze małopolskiej oraz 
III miejsce w ćwierćfinałowym turnieju o 
awans do II ligi państwowej. Mimo, licz-
nych obowiązków służbowych we Wrocła-
wiu, a ostatnio w Warszawie brał udział 
we wszystkich ważnych meczach zespołu. 
Marcin Góra - zawodnik drużyny seniorów 
GKPS, która w sezonie 2018/2019 po raz 
drugi z rzędu wywalczyła 1 miejsce w I lidze 
małopolskiej oraz III miejsce w ćwierćfina-
łowym turnieju o awans do II ligi państwo-
wej. Mimo, licznych obowiązków zawodo-
wych i studenckich w Krakowie brał udział 
we wszystkich ważnych meczach zespołu. 
Marcin Zygmunt - zawodnik Gorlickie-
go Klubu Sportów Walki, zajął: II miejsce 
w Mistrzostwach Świata ISKA w Irlan-
dii K1 Light Kick w kat. senior do 80 kg. 
Tomasz Mordarski - trener i zawod-
nik Gorlickiego Klubu Sportów Wal-
ki, II miejsce w Mistrzostwach Świa-
ta ISKA w Irlandii K1, senior do 65 kg. 
Weronika Zaprzałka - uczennica Miej-
skiego Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach. 
Zawodniczka taekwondo, zajęła: 2 miej-
sce w Międzynarodowym Turnieju Nadziei 
Olimpijskich w Bełżycach; 3 miejsce w 
Pucharze Polski w Legionowie, 1 miejsce 
w Black Tiger Cup w Sninie (Słowacja). 
„Primus Inter Pares” – pierwszy wśród 
równych, to najwyższe wyróżnie-
nie dla pracowników Jednostek Or-
ganizacyjnych Powiatu Gorlickiego, 
przyznawane od roku 2017 za szczególne 
osiągnięcia i zaangażowanie w realiza-
cję zadań samorządowych. W tym roku z 
rąk Starosty Marii Gubały otrzymała Pani 
Nadzieja Kupiec – kierownik Zespołu w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
Wręczone zostały także Stypendia 
sportowe przyznane przez Po-
wiat Gorlicki na  2020 rok. Otrzymali je: 
Daria Szkurat, (15 lat), Bartne, Wojskowy 
Klub Sportowy Zakopane
Najważniejsze osiągnięcia: II miejsce w pod-
czas Mistrzostw Polski Młodzików Polskiego 
Związku Narciarskiego w Narciarstwie Biego-
wym – 3.3 km cl, (Tomaszów Lubelski 26-
28.02.2019 r.), II miejsce w Mistrzostwach 
Polski Młodzików Polskiego Związku Nar-
ciarskiego w Narciarstwie Biegowym – 5 km 
ff, (Tomaszów Lubelski 26-28.02.2019 r.), 
Michał Zieleń (17 lat), Kobylanka, Uczniowski 
Ludowy Klub Sportowy „Technik” Trzcinica
Najważniejsze osiągnięcia: III miej-
sce podczas Mistrzostw Polski w Bie-

gach Przełajowych, bieg na dystansie 5 
km, (Olszyna, 23.03.2019 r.); II miejsce 
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, bieg na dystansie 2 km z prze-
szkodami (Poznań, 10-12.07.2019 r.) 
Aleksandra Zabielny (15 lat),  Wilczyska, 
Uczniowski Klub Sportowy Varsovia Warsza-
wa
Najważniejsze osiągnięcia:  II miejsce 
podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Halowych „Świę-
tokrzyskie 2019” – piłka ręczna kobiet 
(Kielce 31.03 – 06.04.2019 r.); Reprezen-
tantka Kadry Województwa Małopolskie-
go (Zawodniczka objęta szkoleniem cen-
tralnym w Reprezentacji Polski Juniorek). 
Monika Gruca (15 lat),  Wilczyska,  Miej-
skie Towarzystwo Sportowe Żory
Najważniejsze osiągnięcia:  II miejsce 
podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Sportach Halowych „Świę-
tokrzyskie 2019” – piłka ręczna kobiet 
(Kielce 31.03 – 06.04.2019 r.); reprezen-
tantka Kadry Województwa Małopolskiego. 
Szymon Wacławik  (14 lat), Sędziszowa, 
Ludowy Klub Sportowy w Bobowej
Najważniejsze osiągnięcia: III miejsce 
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży, piłka siatkowa mężczyzn  (Skar-
żysko-Kamienna,  16-19.05.2019 r.), 
reprezentant kadry Województwa Ma-
łopolskiego oraz kadry Polski U-15. 
Maciej Mendowski (16 lat), Libusza, 
Klub Sportowy VIVE Kielce Najważniejsze 
osiągnięcia: III miejsce podczas Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach 
Halowych „Świętokrzyskie 2019”, piłka ręcz-
na mężczyzn, (Kielce 31.03 -06.04.2019 r.) 
By tradycji stało się zadość, na zakończe-
nie gali noworoczne życzenia złożyli i toast 
wznieśli Przewodniczący Rady Powiatu Miro-
sław Waląg oraz Przewodniczący Rady Mia-
sta Robert Ryndak.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratu-
lujemy!



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

NR 1 (312) 2020 r.10 www.gorlice.pl |           www.facebook.com/gorlice

XV SESJA RADY MIASTA GORLICE

23 stycznia br., w sali sesyjnej 
im.W. Biechońskiego w Urzę-
dzie Miejskim w Gorlicach, od-
była się XV sesja Rady Miasta. 
Po otwarciu sesji, informacji o 
porządku obrad, o sporządze-
niu protokołu z obrad XIV sesji 
Rady Miasta oraz Informacji z 
działalności Burmistrza Miasta 
za okres od 16 grudnia 2019 
r. do 15 stycznia 2020 r., radni 
rozpatrzyli 9 uchwał. Pierw-
sza dotyczyła wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy 
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dzierżawy. W drugiej dokona-
no zmiany uchwały w sprawie 
zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Miasta Gorlice.
( Zgodnie z nowym brzmie-
niem, aby Gminę można było 
uznać za centrum życiowe osób 
ubiegających się o przydział 
mieszkania komunalnego, na-
leży udokumentować faktyczne 
zamieszkanie na terenie gminy, 
przez co uznaje się spełnienie w 
szczególności, co najmniej jed-

16 grudnia 2019 roku.
- Spotkania okolicznościowe z 
przedstawicielami Samorządu 
Województwa Małopolskiego w 
Urzędzie Wojewódzkim i Urzę-
dzie Marszałkowskim, przed-
stawicielami Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad, 
przedstawicielami Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, 
oraz przedstawicielami Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie (Kraków, R Kukla).
- Małopolskie Spotkanie Opłat-
kowe na zaproszenie Wojewo-
dy Małopolskiego i Marszałka 
Województwa Małopolskiego 
(Kraków, R. Kukla).
17 grudnia 2019 roku.
- Odbiór końcowy zadania prze-
budowa drogi gminnej przy ul. 
Stróżowskiej
(Ł. Bałajewicz).
- Strojenie choinki w Ratuszu 
przez dzieci z przedszkoli miej-
skich, własnoręcznie wykona-
nymi ozdobami, w ramach kon-
kursu na najładniejszą ozdobę 
świąteczną (R. Kukla).
- Spotkanie robocze w sprawie 
organizacji Biegu Sylwestrowe-
go (Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie Wigilijne na zapro-
szenie Miejskiego Przedszkola 
Nr 3 w Gorlicach

(R. Kukla).
- Okolicznościowe spotkanie 
opłatkowe na zaproszenie Ko-
mendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach, Komendanta Po-
wiatowego Policji w Gorlicach, 
Komendanta Placówki Straży 
Granicznej w Tarnowie oraz 
Kierownika Grupy Zamiejsco-
wej Straży Granicznej w Gorli-
cach (R. Kukla).
- Spotkanie Wigilijne na za-
proszenie Zarządu Fundacji 
,,Wyjdź z domu’’ oraz Członków
i Pracowników Klubu Seniora 
(R. Kukla).
18 grudnia 2019 roku.
- Spotkanie Wigilijne na zapro-
szenie Miejskiego Przedszkola 
Nr 5 w Gorlicach
(R. Kukla).
- Spotkanie Wigilijne na za-
proszenie Zarządu Fundacji 
,,Wyjdź z Domu” członków
i pracowników Klubu Seniora 
oraz Mieszkańców Domów Po-
mocy Społecznej w Gorlicach 
(R. Kukla).
- Spotkanie w sprawie propozy-
cji uruchomienia połączeń kole-
jowych - linii Nr 108 na
odcinku Stróże – Jasło zorgani-
zowane przez Starostwo Powia-
towe w Gorlicach

(Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie Wigilijne na zapro-
szenie Zarządu Oddziału PTTK 
w Gorlicach (R. Kukla).
- Spotkanie Wigilijne na zapro-
szenie Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Gorlickiej
(R. Kukla).
19 grudnia 2019 roku.
- Spotkanie Wigilijne na za-
proszenie Placówki Wsparcia 
Dziennego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Gorlicach 
(R. Kukla).
- Spotkanie z przedstawicielami 
Przedsiębiorstwa Produkcyj-
nego Izolacja Matizol Sp.z o.o. 
w Gorlicach dotyczące bieżącej 
działalności firmy (R. Kukla).
20 grudnia 2019 roku.
- Spotkanie z Prezesem Zarzą-
du Uzdrowisko Wysowa S.A. na 
temat działalności i promocji 
firmy (R. Kukla).
- Spotkanie z Panią Ewą Małysa 
Dyrektorem Wydziału Finansów 
i Budżetu w Urzędzie Woje-
wódzkim w Krakowie w sprawie 
pozyskania środków na usunię-
cie składowiska
niebezpiecznych odpadów znaj-
dujących się na terenach byłej 
Rafinerii w Gorlicach
(Kraków, Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie Wigilijne na zapro-
szenie Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Bieczu
Filia w Gorlicach (R. Kukla).
- Spotkanie Wigilijne na za-
proszenie Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 5 w Gorlicach
(R. Kukla).
21 grudnia 2019 roku.
- Wizyta Pana Witolda Kozłow-
skiego Marszałka Województwa 
Małopolskiego
w Gorlicach, w ramach organi-
zacji Małopolskiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego na
gorlickim Rynku (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
- Spotkanie Wigilijne na zapro-
szenie Zarządu Osiedla Nr 12 
,,Krasińskiego”, Zarządu
Osiedla Nr 6 ,,Zawodzie”, Za-
rządu Osiedla Nr 5 ,,Młodych” 
w Gorlicach
(Ł. Bałajewicz).
21 – 22 grudnia 2019 roku.
- Małopolski Jarmark Bożona-
rodzeniowy zorganizowany dla 
mieszkańców Gorlic przez
Samorząd Województwa Mało-
polskiego oraz Urząd Miejski w 
Gorlicach, podczas
którego odbyły się imprezy 
towarzyszące m. n. turniej go-
towania świątecznej potrawy, 
warsztaty zdobienia pierników, 
Wigilia dla mieszkańców itp. (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
23 grudnia 2019 roku.

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

nego z kryteriów: posiadania na 
terenie zameldowania na pobyt 
stały lub czasowy; wskazanie 
gminy jako miejsca zamieszka-
nia w ostatnim zeznaniu podat-
kowym podatku dochodowego 
od osób fizycznych; w przypad-
ku posiadania dzieci w wieku 
szkolnym- pobieranie przez nie 
nauki na terenie gminy, w in-
nym przypadku zaświadczenie 
ze szkoły wraz z uzasadnie-
niem przyczyn pobierania na-
uki na terenie gminy.) Ponadto 
radni, zgodnie z propozycją 
zmiany, przyjęli uchwałę pod-
wyższającą progi dochodowe 
dla gospodarstw domowych, 
uprawniające do oddania loka-
lu mieszkalnego w najem: do 
200 proc. najniższej emerytury 
w odniesieniu do gospodarstw 
domowych jednoosobowych i 
do 150 proc. najniższej eme-
rytury dla gospodarstw domo-
wych wieloosobowych. Trzema 
przyjętymi uchwałami wyrażo-
no zgodę na przystąpienie do 
zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzenne-
go Miasto Gorlice - Plan Nr 3, w 
rejonie ul. Sadowej, Plan Nr 4, 
przy ul. Zielonej, Plan Nr 4, przy 
ul. Bieckiej (przekształcenie i 
przeznaczenie na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej).Podjęto też uchwałę 
w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Miasto 
Gorlice- Plan Nr 2 przy ul. Ste-
fana Batorego (sprawa realizacji 
zapisanych w zmianie planie in-
westycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do za-
dań własnych miasta oraz zasa-
dach ich finansowania) oraz w 
sprawie uchwalenia zmiany Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta Gorlice. Dwoma 
ostatnimi uchwałami Rada Mia-
sta dokonała zmiany Budżetu 
Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice na 
2020 r. oraz zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gorlice.
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- Spotkanie opłatkowe w Ko-
mendzie Powiatowej Policji w 
Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz).
- Spotkanie z Panem Dariuszem 
Wolaninem przedstawicielem 
Parku Handlowego
Gorlice Sp. z o.o. w sprawie 
działalności firmy (R. Kukla).
- Spotkanie robocze z Panem 
Piotrem Ćwikiem Wojewodą 
Małopolskim, Panią Ewą Ma-
łysa Dyrektorem Wydziału 
Finansów i Budżetu w Urzę-
dzie Wojewódzkim z udziałem 
przedstawiciela Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie, w sprawie pozyska-
nia środków na usunięcie skła-
dowiska niebezpiecznych odpa-
dów na terenach byłej Rafinerii 
w Gorlicach
(Kraków, Ł. Bałajewicz).
- Posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Gorlicach (R. 
Kukla).
- Spotkanie Opłatkowe na za-
proszenie Gorlickiego Klubu 
Piłki Siatkowej (Ł. Bałajewicz).
24 grudnia 2019 roku.
- Uroczystość Jubileuszowa 
100. urodzin Pana Eugeniusza 
Radomskiego, mieszkańca
Gorlic (R. Kukla).
30 grudnia 2019 roku.
- Wernisaż prac plastycznych 
wykonanych w trakcie warszta-

tów malarskich w 2019
roku przez uczestników zajęć z 
Gorlickiego Klubu Seniora oraz 
Domów Pomocy
Społecznej z Powiatu Gorlickie-
go (Ł. Bałajewicz).
31 grudnia 2019 roku.
- Start XXIX Gorlickiego Biegu 
Sylwestrowego na dystansie 5 i 
10 kilometrów (R. Kukla).
- Wręczenie nagród na zakoń-
czenie XXIX Gorlickiego Biegu 
Sylwestrowego (OSiR,
Ł. Bałajewicz).
- Sylwester na lodzie (Ł. Bała-
jewicz).
- Życzenia noworoczne o półno-
cy (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
7 stycznia 2020 roku.
- Spotkanie z Panem Anatolem 
Krygowskim w ramach licytacji 
na rzecz WOŚP 2019
(R. Kukla).
- Spotkanie Noworoczne Samo-
rządów Powiatu Gorlickiego i 
Miasta Gorlice z udziałem
przedstawicieli Władz Woje-
wódzkich, lokalnych samorzą-
dów, instytucji i organizacji
oraz zaproszonych gości (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz).
9 stycznia 2020 rok.
- Spotkanie z Panem Janem 
Konopką w sprawie rozbudowy 
budynku 3 Maja 1
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
- Narada robocza w sprawie ob-
chodów 75. rocznicy zakończe-

nia działań wojennych II
Wojny Światowej w Gorlicach 
oraz uroczystości upamiętniają-
cych 64. rocznicę
śmierci ks. Bronisława Świey-
kowskiego (Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie Noworoczne na za-
proszenie ,,Rozśpiewanej Gru-
py Jana” (R. Kukla).
10 stycznia 2020 rok.
- Spotkanie z Panią Agnieszką 
Nigbor-Chmurą i Panią Dorotą 
Kosibą przedstawicielami
Redakcji ,,Gazety Gorlickiej”, w 
sprawie podsumowania dotych-
czasowej oraz dalszej
współpracy (R. Kukla).
- Spotkanie Noworoczne Środo-
wiska Piłkarskiego na zaprosze-
nie Podokręgu Piłki
Nożnej Gorlice (Ł. Bałajewicz).
11 stycznia 2020 roku.
- Gala KICKBOKSINGU zawodo-
wego na zaproszenie Gorlickie-
go Klubu Sportów Walki
(Ł. Bałajewicz).
12 stycznia 2020 roku.
- Finał 28. edycji Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w 
Gorlicach, pod hasłem
„Wiatr w żagle – dla zapewnie-
nia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w 
dziecięcej medycynie zabiego-
wej”, w ramach którego odbyły 
się imprezy towarzyszące m.in. 
koncerty, licytacje oraz symbo-
liczne ,,światełko do nieba”

(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
14 stycznia 2020 roku.
- Spotkanie z Panem Andrzejem 
Maczugą, Wiceprezesem Spół-
dzielni Socjalnej ,,Smak”
z Rzepiennika Strzyżewskiego 
(R. Kukla).
- Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz).
- Posiedzenie VI Sesji Zgro-
madzenia Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej (R. Kukla,
Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie z Panem Romanem 
Koniecznym przedstawicielem 
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krako-
wie, w sprawie promocji pro-
jektu związanego z udrożnie-
niem migracji ryb w rzekach (Ł. 
Bałajewicz).
15 stycznia 2020 roku.
- Walne Zgromadzenie Wspól-
ników Gorlickiego Towarzystwa 
BudownictwaSpołecznego Sp. z 
o.o. w Gorlicach (R. Kukla).
- Wywiad dla Radia Kraków od-
dział w Gorlicach, w sprawach 
bieżących dotyczących
Miasta Gorlice (R. Kukla).
- Spotkanie w Urzędzie Woje-
wódzkim w sprawie dofinanso-
wania wywozu odpadów
z terenu byłej Rafinerii w Gor-
licach (Kraków, Ł. Bałajewicz).

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

J o a n n a 
B u b a k 
złożyła in-
terpelację 
w kwestii 
u s t a w i e -
nia na 
cmentarzu 

komunalnym w Gorli-
cach pojemnika do gro-
madzenia odpadów sz-
kła.
W odpowiedzi na interpe-
lację z dnia 17.12.2019 r. 
w sprawie ustawienia na 
cmentarzu komunalnym 
w Gorlicach pojemnika do 
gromadzenia odpadów sz-
kła, uprzejmie informuję, że 
w obrębie tego cmentarza 
(powyżej budynku kaplicy) 
znajduje się zestaw pojem-
ników 1100 I do segregacji 
odpadów (na szkło, papier i 
plastik), z których mogą kor-
zystać osoby odwiedzające 
cmentarz. Ponadto informu-
je, że do gromadzenia zuży-
tych zniczy służą pojemniki 

na odpady zmieszane, gdyż 
szkło ze zniczy, ze względu 
na zanieczyszczenia, nie na-
daje się do recyklingu.

R y s z a r d 
Ludwin in-
terpelował 
w sprawie 
b u d o w y 
chodnika 
przy. ul. 
Pod Lo-

downią.
W odpowiedzi na interpe-
lacje z dnia 19.12.2019 roku 
w sprawie budowy chodnika 
przy. ul. Pod Lodownią na 
odcinku pomiędzy ulicami 
Orzeszkowej i Broniewskie-
go oraz remontu nawierzch-
ni na ulicy Kościuszki 
bocznej informuję, że za-
dania nie są ujęte do rea-
lizacji w budżecie Miasta na 
2020 rok. Zadania mogą być 
wprowadzone do realizacji w 
przypadku wystąpienia wol-
nych środków finansowych. 
Niezależnie od powyższe-

go, merytoryczni pracow-
nicy Wydziału Inwestycji i 
Rozwoju przygotują zadania 
do realizacji pod względem 
formalno-prawnym.

Adam Pie-
c h o w i c z  
i n t e r p e -
lował w 
s p r a w i e 
z a i n s t a -
l o w a n i a 
„sekund -

ników” sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowa-
niu drogi krajowej nr 28 
z drogami wojewódzki-
mi nr 977 i 993
W odpowiedzi na interpe-
lacje z dnia 19.12.2019 roku 
w sprawie zainstalowania 
,,sekundników“ sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowa-
niu drogi krajowej nr 28 
z drogami wojewódzkimi 
nr 977 i 993 informuję, że 
wniosek został przekaza-
ny do Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Au-

tostrad w Krakowie Rejon 
Nowy Sącz. Jednocześnie 
pragnę poinformować, że 
przeprowadzone przez Po-
litechnikę Śląską badania 
wskazują, iż zastosowanie 
„sekundników” nie przy-
nosi pozytywnego efektu. 
Badania przeprowadzone 
na 176 skrzyżowaniach w 
30 miejscowościach poka-
zały, że kierowcy częściej 
przekraczają dopuszczalna 
prędkość i częściej dochodzi 
do niebezpiecznych sytuacji 
właśnie na skrzyżowaniach 
z „sekundnikami”. Dodat-
kowo ,,sekundniki“ mogą 
współpracować wyłącznie z 
sygnalizacją stałoczasową, 
więc zakres ich stosowania 
jest ograniczony, ponieważ 
wszystkie nowe sygnaliza-
cje są budowane jako ako-
modacyjne - dostosowujące 
się do natężenia ruchu na 
drodze.
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Czy w jednym kraju można spo-
tkać aż 40 grup etnicznych a w 
dodatku każda z nich posługuje 
się własnym językiem? Odpo-
wiedź oczywiście jest twierdząca. 
Tak różnorodne są wielokulturo-
we państwa Afryki Zachodniej. 
Fragment tego niematerialnego 
bogactwa mogliśmy poznać dzię-
ki wystawie fotografii Suzanne 
Beulens, Tomasza Szugździnisa 
i Mariusza Pietrzyckiego, któ-
ra została otwarta 21 stycznia 
2020 roku w Domu Polsko-Sło-
wackim. Miłą niespodzianką 
dla gości wernisażu była wizyta 
przyjaciółek autorów ekspo-
zycji: Agnes i Cindy z Ghany. 
W imieniu Burmistrza Rafała Ku-
kli, na zakończenie spotkania Kie-
rownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Spraw Społecznych Aleksander 
Augustyn, wręczył Mariuszowi 
Pietrzyckiemu Nagrodę Burmi-
strza Miasta Gorlice za osią-
gnięcia sportowe w roku 2019. 
Na wystawę zapra-

szamy do 20 lutego. 
Suzanne Beulens zawsze cieka-
wa ludzi i nowych miejsc. Zna-
jomość pięciu języków prowadzi 
ją w ukryte zakątki tego świata, 
pozwalając odkryć jego piękno. 
Tomasz Szugździnis - zarażo-
ny opowieściami Ryszarda Ka-
puścińskiego. Zafascynowany 
Afryką i jej niesamowitą dyna-
miką. Przez ostatnie 18 mie-
sięcy, razem z Suzanne, podró-
żowali samochodem po Afryce 
Zachodniej, poznając jej pięk-
no i niesamowitych ludzi. 
Mariusz Pietrzycki - absolwent 
AWF w Krakowie, ratownik 
GOPR, zawodnik i miłośnik raj-
dów terenowych, zwycięzca raj-
du RMF Morocco Challenge w 
2009 roku. Zawodowo i z zami-
łowania pasjonat podróżowania 
samochodem z napędem na 4 
koła. Zwiedził do tej pory kilka-
naście krajów świata. Był m.in. w 
Afryce Północnej i Południowej.

 „Afryka Zachodnia – zapomniane bogactwo wielokulturowości” 
Wystawa w Domu Polsko-Słowackim

Premiera spektaklu - Betlejem Polskie
W sobotni wieczór, 18 stycz-
nia br., w sali widowiskowej 
Gorlickiego Centrum Kultury, 
odbyła się premiera spek-
taklu „Betlejem Polskie”. 
Widowisko w reżyserii Toma-
sza Tajaka wykonała Grupa 
Teatralna „Otwarte Drzwi”, 
we współpracy z Regional-
nym Zespołem Tanecznym 
„Pogórzanie” oraz Dziecięcą 
Grupą Teatralną „Być może”. 
Swoim występem 53 aktorów 
przedstawiło połączenie sa-
crum, czyli tajemnicy Narodze-
nia Pańskiego oraz profanum, 
rozumianego jako sytuacje za-
korzenione w ludowej obycza-

jowości, przyśpiewkach i tań-
cu.  Znana historia przyjścia 
na świat Bożego Syna zesta-
wiona została z sytuacjami pro-
zaicznymi i ludzkimi, a przez 
to bliskimi każdemu z nas. 
Spektakl, na kanwie zeszło-
rocznej „Pastorałki”, spotkał 
się z dużym uznaniem zgro-
madzonej publiczności, któ-
ra nagrodziła występujących 
owacjami na stojąco. Gratu-
lacje i podziękowania w imie-
niu Burmistrza Rafała Kukli 
na ręce aktorów złożył Sekre-
tarz Miasta Daniel Janeczek. 

Źródło: Gorlickie Centrum Kultury
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Australia, Tajlandia, Stany Zjed-
noczone, Islandia, Chiny, Mongo-
lia i ponad 100 innych miejsc na 
całym świecie, odwiedziła gorlic-
ka flaga w ramach akcji „Miasto 
Światła na wakacjach”. Towarzy-
szyła Wam podczas podróży pry-
watnych, ale także służbowych, 
w trakcie zawodów sportowych, 
koncertów, wycieczek górskich 
czy wypoczynku na plaży!
Serdecznie dziękujemy miesz-
kańcom oraz sympatykom na-
szego Miasta za tak liczne za-
angażowanie i za wszystkie 
przesłane do nas zdjęcia! Cieszy-
my się, że aktywnie promujecie 
nasze miasto i jesteście dumni, 
że pochodzicie z Gorlic!
Końcem maja zaprosiliśmy Pań-
stwa do wspólnej zabawy z wy-
korzystaniem  specjalnie dedyko-
wanych flag z herbem i hasłem 
Gorlic, które bezpłatnie dostępne 
były w Pawilonie Historii Miasta.

Akcja cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem, a nasze flagi 
podróżowały z Wami po całym 
świecie, o czym świadczy nasza 
facebookowa GALERIA, stworzo-
na z Waszych zdjęć.
Specjalnie dla Was stworzyliśmy 
także MAPKĘ podróży z oznacze-
niem miejsc, do których wraz z 
flagą dotarli Gorliczanie.
Zbliżający się koniec roku, to 
czas podsumowań. To także 
czas, by podsumować naszą 
akcję i zgodnie z deklaracją ob-
darować wybranych uczestników 
upominkami promocyjnymi.
W ramach naszej zabawy chcieli-
byśmy nagrodzić:
Kasię i Sławka - autorów zdjęcia 
z największą liczba polubień i re-
akcji, którzy naszą flagę zabrali 
na alpejski szczyt Breithorn o 
wysokości  4 164 m.n.p.m !
Panią Olę, która z gorlicką flaga 
dotarła najdalej, aż do Sydney!

Ponadto wyróżnienia za najwięk-
szą aktywność i wartość promo-
cyjną, wędrują do:
Rafała, który gorlicką flagę za-
brał na mecz Polska - Francja 
do Paryża, dzięki temu „Miasto 
Światła” widoczne było na tele-
wizorach całej Europy i świata.
Janka i Łucji, którzy flagę zabra-
li na mecz Holandia - Polska w 
Rotterdamie, wyróżniając się z 
nią w tłumie kibiców i relacjach 
telewizyjnych.
Do gorlickich kibiców z 76. Tour 
de Pologne - największego wy-
ścigu kolarskiego w Europie 
Środkowo-Wschodniej!
Kasi, która gorlicką flagę zabrała 
na przystanek Woodstock czyli 
Pol’and’rock Festival 2019. Fla-
gę udało się zawiesić na środku 
głównej sceny, pod którą prze-
chodziło i bawiło się codziennie 
tysiące ludzi z całego kraju i z 
zagranicy, a na samej scenie za-

grało wiele gwiazd!
Do gorlickich kibiców na meczu 
Polska - Hiszpania U21, dzięki 
którym gorlicka flaga widoczna 
była w trakcie transmisji.
Serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za udział w zabawie! 
Wszystkich nagrodzonych zapra-
szamy do odbioru upominków 
promocyjnych do Pawilonu Hi-
storii Miasta.
Cały czas zachęcamy do przesy-
łania zdjęć z podróży i przekazy-
wania sobie nawzajem gorlickich 
flag, by dotarły do jak najwięk-
szej liczby miejsc. Zapraszamy 
do wspólnego budowania wize-
runku naszego Miasta.
Zabierzcie flagi także na Wasze 
wyjazdy świąteczne, sylwestro-
we oraz na zbliżające się ferie zi-
mowe! Czekamy na kolejną por-
cję zdjęć, które można przesyłać 
na adres promocja@um.gorlice.
pl.

MIASTO ŚWIATŁA NA WAKACJACH!
PODSUMOWANIE AKCJI
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Trzy dni w tygodniu będzie moż-
na zwiedzać Izbę Pamięci Gru-
py Rekonstrukcji Historycznej 
„Gorlice 1915” i jej imponującą 
kolekcję zgromadzoną przez 
pasjonatów historii i militariów. 
Izba będzie otwarta w każ-
dy czwartek i piątek od godz. 
9.00 do godz. 17.00, a w so-
boty od godz. 10.00 do 14.00. 
Udostępnienie zbiorów dla 
zwiedzających było możliwe 
dzięki dotacji Miasta Gorlice, 
którą pozyskało Stowarzysze-
nie Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Gorlice 1915”.  
Pomysł otwarcia Izby Pamięci 
gromadzącej wieloletnie zbio-
ry i archiwalia, zrodził się na 

początku 2018 roku. Znaczna 
część przedmiotów pocho-
dzi ze zbiorów pasjonata hi-
storii i militariów Sławomira 
Habla. W zbiorach znajdują 
się zarówno przedmioty na-
wiązujące do historii I woj-
ny światowej, ale też bardzo 
duża kolekcja przedmiotów z 
II wojny światowej.  
Izba Pamięci mieści się w loka-
lu przy ul. Mickiewicza 14/16, 
wejście dostępne jest od po-
dwórza – ul. Nadbrzeżnej.  
Członków Stowarzyszenia GRH 
Gorlice 1915 można wspierać 
w działalności, dobrowolną 
wrzutką do puszki ustawionej 
w Izbie.

Izba pamięci otwarta dla zwiedzających

178.721,04 zł – to kwota jaką ze-
brał gorlicki sztab WOŚP - padł więc 
kolejny rekord! Podobnie jak w ze-
szłym roku, Gorlice zagrały z Bobo-
wą, Ropicą Polską i Szymbarkiem. 
Hasło tegorocznego finału to „Wiatr 
w żagle – dla zapewnienia najwyż-
szych standardów diagnostycznych i 
leczniczych w dziecięcej medycynie 
zabiegowej”.
Tradycyjnie już Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy wystartowa-
ła rajdem turystycznym. Od godz. 
10:00 można było zobaczyć Gorlic-
ki Kręciołek - zorganizowany przez 
miłośników motoryzacji, pokaz 
odbył się pomiędzy lodowiskiem 
i stadionem. Każdy chętny mógł 
usiąść na fotelu pasażera w spo-
rotowym samochodzie, zobaczyć 
pokaz grupy motocyklowej, a na-
wet... wyścigi kosiarek!  
W tym roku siedziba Gorlickie-
go Sztabu mieściła się w Miej-
skim Zespole Szkół nr 1, gdzie na 
sali gimnastycznej można było 
wziąć udział w wielkoorkiestro-
wym maratonie fitness.  
Można było też m.in. zbadać swój 
wzrok, cholesterol, cukier, ciśnie-
nie i zasięgnąć bezpłatnych kon-
sultacji ortopedycznych.  
O godz. 9:30 i 10:30 na lodowisku od-
była się orkiestrowa ślizgawka.  
Punktualnie o godz. 10:00 na 
krytej pływalni „Fala” rozpoczę-

ły się zawody pływackie, zaś na 
balkonie hali sportowej moż-
na było spróbować swoich sił w 
strzelaniu z broni pneumatycznej. 
O godz. 14:00 spod hali spor-
towej wystartowała „Orkiestro-
wa Piątka”, zorganizowana przez 
Gorlicką Grupę Biegową.  
Artystyczną część tegorocznego fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy rozpoczęły występy grup 
tanecznych Młodzieżowego Domu 
Kultury, Gorlickiego Centrum Kul-
tury oraz Studia Tańca “DESTINO”. 
Na scenie w hali sportowej za-
prezentowali się też podopieczni 
pracowni muzycznych GCK i MDK. 
Zgromadzeni mogli wy-
słuchać koncertów gru-
py Rush oraz Trick Beck.  
Tradycyjnie o godz. 20:00 odbyło się 
światełko do nieba.
W przerwach pomiędzy wydarzenia-
mi i po światełku do nieba trwała 
licytacja WOŚP-owych gadżetów 
oraz podarunków od sponsorów.  
Wśród nich trafiło się kilka napraw-
dę nietuzinkowych aukcji.      
Podobnie jak w zeszłym roku wyli-
cytować można było m.in. dzień z 
burmistrzem Rafałem Kuklą, który 
ostatecznie osiągnął kwotę 360 zł! 
Koszulka z podpisem Rafała Sonika 
osiągnęła cenę 220 zł! Za 830 zło-
tych zaś zlicytowana została gitara z 
autografami grupy KAT.

Prawie 179 tys. zł dla WOŚP - padł kolejny rekord 
podczas gorlickiego finału Orkiestry

fo
t. 

Ma
rc

in
 G

ug
ul

sk
i, 

Te
od

or
 W

ło
se

k



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

www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorliceNR 1 (312) 2020 r. www.gorlice.pl |         www.facebook.com/gorlice 15

11 stycznia br., w hali sporto-
wej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Gorlicach, odbyła się widowi-
skowa Gala Kicboxingu Zawodo-
wego - Southbattle 4  
Widzowie mogli zobaczyć za-
równo amatorskie zmagania 
dzieci i młodzieży z Gorlic, Gry-
bowa, Jasła i Nowego Sącza, jak 
i walki profesjonalistów.  
O Pas Międzynarodowego Mi-
strza Polski zmierzyli się Tomasz 
Brotoń z Nowego Sącza z Kri-
stianem Kuzmanovicem. Zwycię-
stwo należało do Polaka. Jego 
przeciwnik został poddany przez 
trenerów. Z kolei gorliczanin Da-
niel Czeluśniak pewnie pokonał 
Adama Dmytryszyna z Austrii. W 
pozostałych starciach widzowie 
zobaczyli m.in. Sławomira Try-
busa oraz Szymona Dyla z Gorlic. 
Rafał Dudek w walce wieczoru 
pokonał Hadji’a Ndow’a (Hisz-
pania) przez TKO w 1 rundzie. 
Wszystkie walki odby-
ły się na zasadach kick-
boxingu w Formule K-1. 
Na zakończenie wydarzenia od-
była się licytacja rękawic bokser-
skich podpisanych przez obecne-
go w Gorlicach boksera Mariusza 
Wacha oraz piłki do siatkówki z 
autografami zawodników czoło-
wej drużyny Plus Ligi.  
W strefie VIP pojawiły się Ring 
Girls z orkiestrowymi puszkami. 
fot. Lech Klimek/ Gazeta Gorlicka

Gala Kickboxingu Zawodowego w Gorlicach

10 stycznia br., w restaura-
cji hotelu “Margot”, odbyło się 
tradycyjne spotkanie nowo-
roczne gorlickiego środowiska 
piłkarskiego, zorganizowa-
ne przez Zarząd PPN Gorlice. 
Na zaproszenie Prezesa PPN 
Zbigniewa Augustyna w wyda-
rzeniu uczestniczyli przedstawi-
ciele klubów biorących udział w 
rozgrywkach, przedstawiciele 
OZPN Nowy Sącz oraz Kolegium 
Sędziowskiego z Gorlic. Podczas 
uroczystości Burmistrza Gor-
lic Rafała Kuklę reprezentował 
jego Zastępca Łukasz Bałaje-
wicz, który złożył zgromadzo-
nym noworoczne życzenia. 
Z najlepszymi życzenia-
mi przybył też Wójt Gminy 

Moszczenica Jerzy Wałę-
ga. Spotkanie stanowiło ideal-
ną okazję do podsumowania 
minionego roku, przywołania 
najważniejszych futbolowych 
wydarzeń oraz rozmów o 
planach na rok 2020.  
W trakcie wydarzenia brązowe 
certyfikaty PZPN otrzymały dwie 
drużyny - Łużna Łużna oraz Be-
skidzka Akademia Piłkarska.

Noworoczne spotkanie gorlickiego środowiska piłkarskiego

Aktualizacja z 2019 r.”
Działając zgodnie z art. 43 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081 ze zm.), Urząd Miejski w 
Gorlicach informuje, iż Uchwałą 
Nr 177/XII/2019 Rady Miasta 
Gorlice z dnia 31 października 
2019 r. został przyjęty do realiza-
cji dokument pn. „Plan Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Gorlice – Aktualizacja z 2019 r.”.
Dokument ten dostępny jest do 
wglądu w siedzibie tut. Urzędu, 
w Wydziale Gospodarki Komunal-
nej i Mienia (pokój 13B) oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
w zakładce „Prawo” i stanowi 
załącznik do ww. Uchwały. Po-

nadto zainteresowani mogą 
zapoznać się z uzasadnieniem i 
podsumowaniem sporządzonym 
do przyjętego dokumentu, które 
są dostępne wglądu w siedzibie 
tut. Urzędu w Wydziale Gospo-
darki Komunalnej i Mienia (pokój 
13B) oraz w Biuletynie Informac-
ji Publicznej.

Informacja o przyjęciu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gorlice 
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Przypominamy, że na terenie 
miasta w sposób selektywny 
zbieramy następujące rodza-
je surowców wtórnych: papier, 

szkło, metale, tworzywa sztuczne 
i odpady bio.
Surowce zbieramy w kolorowych 
pojemnikach i workach. Worki 

do segregacji odpadów dostępne 
są bezpłatnie w Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego w Gor-
licach.

Zachęcamy do zapoznania się z 
infografiką dotyczącą tego, co 
powinno znaleźć się w pojemni-
kach i workach o danym kolorze.
 

Jak segregować odpady? To nie takie trudne


