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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA OPŁATKOWE
,,Jest taki dzień, bardzo cie-
pły choć grudniowy, dzień 
zwykły dzień, w którym ga-
sną wszelkie spory...” i - 
,, wszyscy - wszyst-
kim ślą życzenia...”  
 
W takim właśnie nastroju 
zgody i chrześcijańskiej miło-
ści odbywały się w Gorlicach 
spotkania opłatkowo-wigilijne 

władz miasta z instytucjami, 
stowarzyszeniami, zarządami 
gorlickich osiedli. Był to czas 
wzruszających, przedświątecz-
nych życzeń - radości, spokoju, 
zdrowia, odpoczynku, wiary, 
szczęścia, powodzenia i speł-
nienia marzeń - utrwalonych w 
fotografii. 
 
Do siego roku!



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

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 8.00 – 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 16

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU
Janusz Fugiel – Kierownik

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO PLANOWANIA
I REALIZACJI BUDŻETU

BIURO KADR I BHP

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 35 36 200
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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Drodzy mieszkańcy Gorlic,

Mijają trzy lata, od kiedy - 
dzięki Waszym głosom - ob-
jąłem zaszczytny urząd Bur-
mistrza Gorlic. Czas biegnie 
nieubłaganie, a ja kolejny raz 
mogę z satysfakcją stwierdzić, 
że dla naszego miasta był to 
czas dobrze wykorzystany. 
Zrealizowaliśmy wiele inwesty-
cji i zadań, dzięki którym po-
prawił się komfort życia miesz-
kańców. 
Szanowni Państwo, zaufaliście 
nie tylko mi jako człowiekowi, 
ale również moim obietnicom 
przedwyborczym. Dziś, po 
prawie trzech latach, mogę 
powiedzieć, że wiele z nich 
zostało już zrealizowanych: 
budujemy i remontujemy ko-
lejne kilometry dróg, chodni-
ków, poprawiamy wizerunek 
naszego miasta na zewnątrz, 
pozyskujemy dalsze środki na 
inwestycje i poprawiamy kon-
dycję finansową miasta.

Inwestycje drogowe
W kwestii poprawy infrastruk-
tury drogowej miasta, zreali-
zowaliśmy szereg inwestycji, 
które znacząco wpłynęły na 
bezpieczeństwo i lepszą jakość 
poruszania się naszymi ulica-
mi. 
Razem z powiatem wykonali-
śmy północne obejście Gorlic, 
czyli 4,5 km ulic: Sikorskiego, 
Wyszyńskiego i Wincentego 
Pola. To największa inwesty-
cja drogowa w historii powiatu 
gorlickiego i miasta Gorlice, na 
realizację której pozyskaliśmy 
28,6 mln zł dofinansowania. 
Ponadto, przy wsparciu Wo-
jewody Małopolskiego, prze-
budowaliśmy ul. Michalusa i 
ul. Solidarności. Komplekso-

wej przebudowie poddaliśmy 
również ul. Korczaka, która 
jest dopełnieniem północnego 
obejścia. 
Największą tegoroczną inwe-
stycją drogową była długo wy-
czekiwana przebudowa ulicy 
Krasińskiego za ponad 2 milio-
ny 800 tysięcy złotych. Na ten 
cel uzyskaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości ponad miliona 
złotych.
Dzięki staraniom lokalnych 
samorządów, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wyremonto-
wał drogę nr 977 na odcinku 
Moszczenica – Gorlice oraz 
ul. Skrzyńskich wraz z torowi-
skiem. 
Remontu doczekała się także 
ul. Węgierska – na odcinku 
od ulicy Kościuszki do Delika-
tesów Centrum. Wykonano 
dodatkowy pas prawoskrętu 
z ulicy Węgierskiej w kierunku 
centrum miasta, co przyczyni-
ło się do usprawnienia ruchu w 
tym miejscu. 
Zmodernizowaliśmy również 
łącznik ul. Mieszka I z ul. Wę-
gierską oraz ul. Marii Konop-
nickiej.
Gruntowną przebudowę prze-
szły także ulice: Kołłątaja, 
Szpitalna, Kopernika, Hallera i 

Łokietka. Zmodernizowaliśmy 
szereg ulic pomijanych do tej 
pory w planach inwestycyj-
nych: Słowacką, Gałczyńskie-
go, Biechońskiego, Robotni-
czą, Wrońskich, ulice boczne 
od Dukielskiej, Stróżowskiej, 
Granicznej, Kołłątaja, 11-go 
Listopada, drogę przeciwpoża-
rową przy MZS nr 6 czy łączni-
ki ulic: Biechońskiego i Kwia-
towej, Letniej z Łysogórską, 
Paderewskiego i Andersa. 
W sierpniu br. podpisana zo-
stała umowa dotycząca mo-
dernizacji i przebudowy ko-
lejnych ulic: Chopina bocznej, 
Zagórzańskiej, Hallera, Koper-
nika, Sosnowej, Dębowej, Bro-
niewskiego oraz Rybickiego. 
Prace na tych ulicach trwają 
lub już się zakończyły.
Wykonaliśmy setki metrów 
nowej kanalizacji deszczowej, 
dzięki czemu w wielu miej-
scach rozwiązany został pro-
blem podtapiania posesji przy 
każdych większych opadach 
deszczu. 
Wiele ulic zyskało oświetlenie, 
co znacząco podniosło poziom 
bezpieczeństwa i komfortu 
osób poruszających się tymi 
drogami. I tak do miejskiej 
sieci oświetleniowej podłą-

czone zostały ulice: Biechoń-
skiego, Robotnicza, Kom-
batantów, Wspólna, Leśna, 
Lenartowiczów, Sikorskiego 
boczna, łącznik ulic Andersa 
i Paderewskiego, ks. Toka-
rza, Gałczyńskiego, Chopi-
na, Reja, Jagodowa. Dzięki 
nowemu oświetleniu można 
dłużej korzystać z gorlickie-
go skateparku. Nowe latar-
nie rozświetlą także blisko 
półkilometrowy odcinek ul. 
Parkowej i ścieżkę pieszo-ro-
werową prowadzącą do Parku 
Miejskiego.

Chodniki
Dla poprawy Państwa bezpie-
czeństwa wykonaliśmy setki 
metrów nowych chodników, 
m.in. na Osiedlu Krasińskie-
go, przy cmentarzach, przy 
ulicach Michny, Batorego, 
Hallera, Słowackiego, Jagieł-
ły, Tuwima, Pułaskiego, Wę-
gierskiej, Słowackiej, Mieszka 
I, Kopernika, Korczaka. Za-
kończyła się także budowa 
chodnika przy ulicy Kościusz-
ki, do mostku na rzece Ropie.
Po uprzednim wybudowaniu 
podjazdu dla niepełnospraw-
nych i wózków, wyremonto-
wane zostały też zniszczone 

TRZY LATA KADENCJI 
BURMISTRZA GORLIC RAFAŁA KUKLI
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już schody przy ul. Hallera, 
prowadzące na Osiedle „Kor-
czak”.

Parkingi
Nowe miejsca parkingowe 
powstały na Osiedlu Górnym, 
w okolicy skrzyżowania ulic 
Kopernika i Stromej oraz przy 
ul. Potockiego. Dodatkowych 
kilkadziesiąt miejsc parkin-
gowych powstało również w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
cmentarza komunalnego. Wy-
remontowany został plac ma-
newrowy przy garażach na 
ulicy Kościuszki. Zakończył się 
także remont placu postojo-
wego przy ul. Orzeszkowej.

Zasoby mieszkaniowe
Sukcesywnie trwa wymiana 
zniszczonej, starej stolarki bu-
dowlanej w zasobach miesz-
kaniowych Miasta Gorlice. 
Wymieniliśmy 296 sztuk okien 
i 76 sztuk drzwi. Jak wiadomo 
szczelne i nowoczesne okna 
oraz drzwi to klucz do obniże-
nia wydatków na ogrzewanie. 
Poprzez spółkę GTBS dociepla-
my bloki i kamienice naszych 
wspólnot w centrum miasta, 
ograniczając niską emisję 
oraz poprawiając estetykę i 
stan techniczny budynków. 
Miasto złożyło także wniosek 
o pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na ter-
momodernizację bloku przy ul. 

Chopina 13.

Gospodarka odpadami
Przy ul. Przemysłowej powstał 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Jest 
to miejsce, gdzie mieszkańcy 
Gorlic mogą bez dodatkowych 
opłat oddawać odpady komu-
nalne. Na gorlickich osiedlach 
stanęły także nowe i estetycz-
ne pojemniki do segregacji od-
padów. 

Inwestycje w infrastruk-
turę wodno-ściekową
Poprzez naszą spółkę Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej pozyskaliśmy po-
nad 12 mln zł dofinansowania 
na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków, budowę sieci wodo-
ciągowej przy ul. Stróżowskiej 
i ul. Węgierskiej, zakup spe-
cjalistycznego samochodu do 
obsługi kanalizacji oraz zasi-
lanie solarne hydrofornii wody 
przy ul. Stróżowskiej.
W tym roku zakończyliśmy III 
etap przebudowy sieci cie-
płowniczej na os. Korczak, co 
wpłynie na obniżenie cen za 
dostawę ciepłej wody użytko-
wej dla mieszkańców.
Aby zachować dodatkowe 
środki ostrożności, podjęliśmy 
decyzję o zakupie i montażu 
filtra z lampami UV w Zakła-
dzie Uzdatniania Wody w Ro-
picy Polskiej.

MPGK zakupiło także trzy cy-
sterny-przyczepy do transpor-
tu i dystrybucji wody pitnej. 
Cysterny będą służyć miesz-
kańcom w okresie suszy i nie-
doborów wody w studniach.

EkoGorlice
Gorlice jako jedna z nielicz-
nych gmin w Małopolsce nie 
otrzymały kary finansowej 
za brak realizacji zadań na 
rzecz poprawy jakości powie-
trza. Dzięki dofinansowaniu z 
WFOŚiGW jeszcze w tym roku 
w Gorlicach wymienionych zo-
stanie 56 przestarzałych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe. 
Mieszkańcy mogli także uzy-
skać dotację z budżetu miasta 
na modernizację systemów 
ogrzewania.

Aktywnie
W tym roku rozpoczęła się 
rewitalizacja Parku Miejskie-
go, jednej z gorlickich pere-
łek, nieco zaniedbanej do tej 
pory. Nowe ścieżki piesze i 
rowerowe, kładki, ławki, kosze 
na śmieci, stojaki na rowery, 
tablice informacyjne, zega-
ry – to tylko kilka elementów 
infrastruktury, które będą słu-
żyć mieszkańcom i turystom. 
Wypoczynek w parku ułatwi 
też zmodernizowany parking 
z miejscami postojowymi dla 
niepełnosprawnych, nowe 
oświetlenie i toalety. Na ten 

cel pozyskaliśmy ponad 2 mi-
liony złotych dofinansowania. 
Całość prac potrwa do końca 
maja 2018 r.
Z sukcesem udało się sfinalizo-
wać projekt budowy 14,2 km 
ścieżek rowerowych na terenie 
Gorlic i połączyć je ze ścież-
kami w gminach sąsiednich. 
Pozytywne wieści dotaryły z 
Urzędu Marszałkowskiego w 
sprawie dofinansowania bu-
dowy kolejnych dwóch tras 
rowerowo-pieszych. Dzięki za-
angażowaniu wielu gorliczan 
powstała Trasa Zdrowia PZU, 
miejsce aktywnego wypoczyn-
ku i integracji mieszkańców. 
Nowe siłownie na świeżym 
powietrzu pojawiły się przy ul. 
Parkowej, Tuwima, Wyszyń-
skiego, Kościuszki, Dukielskiej 
i Placu Dworzysko, a nowe 
place zabaw na Osiedlu Ły-
sogórskim, Korczak oraz Mag-
dalena. W najbliższym czasie 
powstanie plac zabaw z mini 
boiskiem przy ulicy Słowackie-
go oraz plac zabaw przy ulicy 
Azaliowej.
Na mapie Gorlic pojawiło się 
nowe miejsce spotkań i wy-
poczynku, które przyciąga 
coraz więcej gorliczan. Chodzi 
tu oczywiście o skwer obok 
Biblioteki Miejskiej, który wy-
piękniał po tegorocznej rewi-
talizacji.
Dzięki Państwa decyzji nabyli-
śmy mobilną scenę estradową 
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z Budżetu Obywatelskiego na 
2017 rok.

Inwestycje i kampanie 
społeczne
Pod koniec ubiegłego roku, 
wspólnie z Bieczem oraz Po-
wiatem Gorlickim, otworzy-
liśmy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Bieczu z filią 
w Gorlicach przy ul. Wyszyń-
skiego. Dom jest dziennym 
ośrodkiem wsparcia dla nie-
pełnosprawnych umysłowo, 
prowadzonym przez Stowa-
rzyszenie na Rzecz Pomocy 
Rodzinie „Nadzieja” w Bieczu.
Trwająca kadencja przyniosła 
pozytywne zmiany także dla 
seniorów. Reaktywowana zo-
stała Gorlicka Rada Seniorów, 
której celem jest aktywizacja i 
sygnalizowanie potrzeb star-
szych mieszkańców miasta. 
Od wielu lat w Gorlicach dzia-
ła także Uniwersytet Złotego 
Wieku. 
Sprawnie w naszym mieście 
funkcjonuje rządowy program 
Rodzina 500+. Zrealizowa-
liśmy szereg kampanii spo-
łecznych, m.in. „Koperta ży-
cia”, „No promil. No problem”, 
„Czyste Gorlice” i EKOsfera. 
Dzięki zabezpieczeniu w bu-

dżecie środków przeprowadzi-
liśmy nowatorską akcję szcze-
pień przeciwko wirusowi HPV, 
skierowaną do młodych miesz-
kanek naszego miasta. 

Komunikacja
Pozyskaliśmy aż 15 milionów 
złotych dofinansowania na 
zakup 11 niskoemisyjnych, ni-
skopodłogowych autobusów, 
dzięki czemu uruchomione 
zostaną nowe połączenia z są-
siednimi miejscowościami!
Dla poruszających się swoimi 
samochodami, wdrożyliśmy 
system mobilnych płatności 
w parkowaniu z użyciem spe-
cjalnej aplikacji.
Po kilkunastu latach przerwy 
stacja kolejowa Gorlice po-
wróciła na mapę pasażerskich 
połączeń kolejowych. Ze stacji 
Gorlice – Zagórzany dojedzie-
my teraz do Gdyni, Krakowa, 
Jasła czy Nowego Sącza.

Przedsiębiorczość
Dla pobudzenia rynku pracy 
przedsiębiorcy w Gorlicach 
mogą liczyć na bardzo ko-
rzystne ulgi podatkowe. Rada 
Miasta Gorlice podjęła uchwa-
łę ws. zwolnień od podatku 
od nieruchomości dla przed-

siębiorców. Specjalne ulgi dla 
przedsiębiorców mają zachęcić 
do tworzenia nowych miejsc 
pracy w Gorlicach.
We wrześniu tego roku w Gor-
licach odbyło się VI Spotkanie 
progresywnych prezydentek 
i prezydentów, burmistrzów 
i burmistrzyń z całej Polski, 
które było okazją do wymiany 
pomysłów na temat poprawy 
funkcjonowania samorządów.
Edukacja
Od 1 września 2016 roku, 
uruchomiliśmy tak bardzo po-
trzebny żłobek miejski, co było 
możliwe dzięki uzyskaniu dota-
cji z programu „Maluch”.
Rozszerzyliśmy miejską ofertę 
sportową o zajęcia z akrobaty-
ki dla dzieci 
i młodzieży. Zrealizowaliśmy 
także projekty, m.in. nauki jaz-
dy na nartach „Jeżdżę z gło-
wą”, program „Już pływam”, 
projekt Ministra Sportu i Tu-
rystyki „Gorlickie pływanie”. 
Utworzyliśmy Szkolny Młodzie-
żowy Ośrodek Koszykówki.
Miasto Gorlice otrzymało od 
Wojewody Małopolskiego do-
finansowanie do zakupu doty-
kowych monitorów interaktyw-
nych dla szkół podstawowych.
Dobra wiadomość dotarła do 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 
3 z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych. Dzięki dofinanso-

waniu budynek szkoły zostanie 
dostosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Z kolei środki pozyskane z 
Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki przeznaczone zostaną na 
remonty sal gimnastycznych 
miejskich szkół.
687 225 zł  to kwota, która 
pomoże 384 uczniom z powia-
tu gorlickiego rozwijać swoje 
umiejętności i talenty! Stowa-
rzyszenie Kulturalno-Oświa-
towe Wsi Dominikowie wraz 
z Miastem Gorlice pozyskały 
na ten cel dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mało-
polskiego.

Wydarzenia
Ostatnie 3 lata były bogate 
w różnego typu wydarzenia i 
imprezy o charakterze kultu-
ralnym, sportowym i rozryw-
kowym. Z roku na rok gorlicki 
kalendarz wydarzeń jest coraz 
bogatszy. 
W długi weekend majowy, jak 
co roku świętowaliśmy imie-
niny miasta, czyli Dni Gorlic. 
To święto wszystkich miesz-
kańców, dlatego oddaliśmy w 
Państwa ręce wybór gwiazd 
tej imprezy.
W 2015 roku obchodziliśmy 
100. rocznicę Bitwy pod Gorli-
cami. Przez trzy niezapomnia-
ne dni nasze miasto gościło 
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tysiące osób z całego świata. 
Z kolei w tym roku świętowali-
śmy 600-lecie lokacji Gorlic na 
prawie magdeburskim. Turniej 
rycerski, efektowny pokaz so-
kolniczy, koncerty zespołów 
muzyki dawnej uświetniły 
dwudniowe obchody rocznicy.
Miłośników muzyki elektro-
nicznej co roku przyciąga na-
gradzany festiwal „Ambient”,
a wielbicieli dobrej książki Fe-
stiwal im. Zygmunta Haupta, 
który miał już swoją trzecią 
edycję. 
Festiwal „4 Strony Karpat”, 
Motolegendy PRL, Eksplozja 
Kolorów, Weekend Naftowy, 
Wyścig Górski Magura Mała-
stowska Gorlice, pociąg retro, 
Zlot Food Tracków, Jarmark 
Bożonarodzeniowy, Bieg Syl-
westrowy – to tylko część wy-
darzeń,  które wpisały się już 
w gorlicki krajobraz kulturalny. 
Dziękuję Wam – drodzy gorli-
czanie za fantastyczną atmos-
ferę oraz pomoc przy organiza-
cji tych wszystkich wydarzeń. 
Zapewniam, że przyszły rok w 
naszym mieście również bę-
dzie obfitował w interesujące 
wydarzenia kulturalne i roz-
rywkowe. 
 
Promocja

Dzięki aktywnej promocji, o 
naszym niezwykłym miastecz-
ku usłyszało wiele osób w Pol-
sce i za granicą. Zaangażowa-
nie mieszkańców przełożyło 
się na spektakularną wygraną 
Gorlic w Turnieju Miast ZUMI. 
O Gorlicach usłyszeli także 
słuchacze radia RMF FM, dzię-
ki wygranej w konkursie Fakty 
z Twojego Miasta. 
Gorlice zajęły 1 miejsce w ple-
biscycie Gazety Krakowskiej 
„Wielkie Odkrywanie Mało-
polski” w głównej kategorii 
– „Miejsce niezwykłe”, zdoby-
wając Nagrodę Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego w 
wysokości 50 tysięcy złotych 
na promocję miasta. 
Gorlice pojawiły się w niezwy-
kle popularnych programach, 
takich jak „Podróże z histo-
rią” czy „Gadki Włóczykija”. 
Artykuły o Gorlicach zagościł 
na łamach prestiżowego Mie-
sięcznika Podróżniczo-Geogra-
ficznego „Poznaj Świat”, czy 
dodatku turystycznym Gazety 
Wyborczej. Gościliśmy rów-
nież ekipę kanału Travel Chan-
nel, która kręciła w mieście 
ujęcia do nowego programu. 
Dzięki wsparciu Urzędu Miej-
skiego, Gorlice „zagrały” w 
teledyskach do utworów Arka 

Zawilińskiego oraz grupy Piotr 
Nowak Band.
Miasto wita przyjezdnych no-
wymi tablicami informacyjny-
mi, które zostały zamontowa-
ne na rogatkach miasta, a w 
kilku strategicznych punktach 
zainstalowano tablice 
z planem Gorlic. Urząd Miejski 
rozpoczął również akcję pro-
mocyjną „Gorlice Miasto Świa-
tła”, w ramach której powstały 
dedykowane dla Gorlic ramki 
pod rejestracje samocho-
dowe, dzięki którym miastu 
zapewniona została mobilna 
reklama.
Nie zapominamy także o kon-
takcie z potencjalnym turystą 
podczas targów. Nasze stoisko 
pojawiło się m.in. na Targach 
Turystyki Weekendowej w 
Chorzowie, Targach EXPO-
Sport&Fitness w Warszawie 
czy Targach Miast Partner-
skich w Jaśle. 
Współpraca Urzędu Miejskie-
go i lokalnych przedsiębiorców 
zaowocowała powstaniem 
produktów lokalnych sygno-
wanych logiem i nazwą Gorlic. 
Po sukcesie Piwa Gorlickiego, 
przyszedł czas na następne 
propozycje – gorlicki miód 
oraz mydło „czarne złoto”.
Od 1 stycznia 2016 r. działa 

nowy portal Miasta Gorlice. 
Strona www.gorlice.pl zyskała 
nowy, przejrzysty wygląd, sze-
reg funkcjonalności oraz uła-
twień w nawigacji. 
Nowe, atrakcyjne oblicze zy-
skało także nasze miejskie 
wydawnictwo, czyli Kurier Gor-
licki. 
Remontu doczekała się naj-
starsza gorlicka kapliczka przy 
ulicy Krętej oraz Pomnik Ty-
siąclecia Państwa Polskiego. 
Przy kapliczce na ulicy Wę-
gierskiej, powstał mural upa-
miętniający zapalenie w tym 
miejscu pierwszej na świecie 
ulicznej lampy naftowej. Mural 
upamiętniający 600-lecie lo-
kacji Gorlic ozdobił natomiast 
ścianę Miejskiej Biblioteki.
Cieszymy się niezmiernie, że 
promocja miasta wciąż nabie-
ra rozpędu, a Gorlice stają się 
coraz wyraźniejszym punktem 
na mapie atrakcji turystycz-
nych Polski. 

Nagrody i wyróżnienia
Miasto Gorlice zostało laure-
atem wielu prestiżowych na-
gród. W konkursie „Fundusze 
z kulturą 2016”, wśród wyróż-
nionych przedsięwzięć znala-
zły się dwa projekty dotyczące 
rozbudowy gorlickiej Strefy 
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Aktywności Gospodarczej. W 
konkursie „Grunt na Medal” 
zgłoszona przez Miasto Gorlice 
oferta inwestycyjna znalazła 
się wśród pięciu najlepszych 
ofert całego województwa. 
Gorlice zostały także laure-
atem Polskiej Nagrody Inteli-
gentnego Rozwoju 2016, a w 
rankingu „Ocena Aktywności 
Gmin Subregionu Sądeckiego” 
zajęły 
3. miejsce w kategorii „Efekty 
polityki społecznej”. Gorlickie 
starania o rozwój przedsiębior-
czości również zostały dostrze-
żone. Miasto zajęło wysokie, 
47 miejsce 
w plebiscycie i otrzymało tytuł 
„Gorlice Przyjazne Firmom”.

Plany na nadchodzący rok
Jednym z moich priorytetów 
w nadchodzącym nowym roku 
będzie zabieganie o jak naj-
większe pieniądze dla Gorlic 
z rozdania unijnego na lata 
2014-2020 oraz realizacja in-
westycji, na które już pozyska-
liśmy wielomilionowe dofinan-
sowanie.
Wspólny wniosek Miasta Gor-
lice i Gminy Sękowa, obejmu-
jący rozbudowę stoku narciar-
skiego w Małastowie, otrzymał 
prawie dwumilionowe dofinan-
sowanie i już w przyszłym roku 
rozpocznie się jego realizacja. 
Nadchodzący rok to także kon-
tynuacja rewitalizacji Parku 

Miejskiego.
Ponad 7 mln zł to kwota, która 
przeznaczona będzie na kom-
pleksową termomodernizację 
9 obiektów mieszczących się 
na terenie Gorlic. Chodzi tu o 
budynki Urzędu Miejskiego, 
szatni OSiR, Miejskiego Zespo-
łu Szkół nr 5, gospodarczego 
MZS nr 4, przychodni przy 
ul. Jagiełły i Słonecznej oraz 
Miejskiego Zakładu Usług Ko-
munalnych. Środki na dofinan-
sowanie tej dużej inwestycji 
w 60% pozyskaliśmy poprzez 
Związek Gmin Ziemi Gorlic-
kiej z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego.
Widząc ubywającą liczbę 
miejsc grzebalnych na cmen-
tarzu komunalnym planujemy 
także rozpocząć prace przy 
budowie nowego cmentarza 
komunalnego przy ul. Dukiel-
skiej. Dokumentacja projekto-
wa cmentarza jest już gotowa, 
jesteśmy w tej chwili na etapie 
postępowań o wydanie po-
zwoleń na budowę.
Czekamy także na pozytywną 
ocenę złożonych wniosków o 
dofinansowanie kilku istotnych 
dla rozwoju miasta zadań. W 
ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Gorlice 
na lata 2016-2023 złożyliśmy 
wniosek na rewitalizację bu-
dynku Gorlickiego Centrum 
Kultury o wartości blisko 8 mln 

21 grudnia br. odbyła się XLII 
sesja Rady Miasta Gorlice. 
Zgodnie z porządkiem obrad 
radni wysłuchali Informacji 
Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16.11. do 
15.12.2017 r.; zapoznali się z 
odpowiedziami na interpelacje 
złożone na XLI sesji RM oraz 
rozpatrzyli i przyjęli 16 pro-
jektów uchwał. Najważniejszą 
uchwałą była uchwała Budże-
towa Miasta Gorlice na 2018 
rok ustalająca dochody budżetu 
na rok 2018 w łącznej kwocie 
116 616 106 zł, w tym docho-
dy bieżące – 96 456 131 zł oraz 
dochody majątkowe – 20 159 
975 zł.

Ustalone zostały również wy-

datki majątkowe budżetu na rok 
2018 w łącznej kwocie 90 606 
867 zł oraz wydatki majątkowe 
– 32 251 743 zł. Różnica między 
dochodami i wydatkami stano-
wi planowany deficyt budżetu 
w kwocie 6 242 504 zł, który 
zostanie pokryty przychodami 
z zaciągniętych kredytów i po-
życzek. Szczegóły przyjętego 
Budżetu Miasta Gorlice na rok 
2018, określanego jako budżet 
rekordowy prezentuje i omawia 
Burmistrz Miasta Gorlice, Rafał 
Kukla.

Szanowni Mieszkańcy Gor-
lic. 21 grudnia br. na XLII 
sesji Rady Miasta Gorlice 
przyjęty został Budżet Mia-
sta Gorlice na rok 2018.

XLII SESJA RADY MIASTA GORLICE
BUDŻET NA 2018 ROK UCHWALONY

zł. Natomiast wspólnie z po-
wiatem gorlickim aplikujemy o 
środki na modernizację budyn-
ku Sokoła (dawne kino Wia-
rus) i I Liceum Ogólnokształ-
cącego oraz przebudowę dróg 
lokalnych (ul. Kromera, ul. 
Niepodległości, ul. Jagiełły).
Gorlice w ostatnim czasie sta-
nęły przed ogromnym wyzwa-
niem, związanym z nielegal-
nym procederem składowania 
odpadów na terenie byłej rafi-
nerii Glimar. 
Priorytetem dla mnie, jako 
burmistrza, jest jak najszybsze 
zażegnanie problemu i oczysz-
czenie miasta z toksycznych 
odpadów. Bezzwłocznie podję-

liśmy wszystkie możliwe kroki, 
które wymagają jednak prze-
prowadzenia odpowiednich, 
niestety nierzadko czasochłon-
nych procedur. Gwarantuję 
jednak, że dołożę wszelkich 
starań, aby szybko i skutecznie 
rozwiązać problem.
Dziękuję za duże wsparcie, 
które otrzymałem od Państwa 
przez te trzy lata. Jak widzicie 
ten czas minął nam pracowi-
cie. Wierzę, że uda nam się 
zrealizować wszystkie zadania, 
które przed sobą stawiamy.
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Po raz drugi w historii plano-
wane dochody budżetu prze-
kroczyły 100 mln zł i wynoszą 
116,6 mln zł. Są wyższe o 15 
mln zł (wzrost o 16,8%) od 
przewidywanego wykonania 
budżetu za 2017 rok.

Podobnie jak poprzednie, tak i 
ten budżet powstał w oparciu 
o autentyczne potrzeby miesz-
kańców wyrażone w Budżecie 
Obywatelskim, sygnalizowane 
w indywidualnych rozmowach, 
czy za pośrednictwem Radnych 
Rady Miasta Gorlice, przedsta-
wicieli Zarządów Osiedli i or-
ganizacji pozarządowych. Dla 
mnie, jako burmistrza, potrze-
by gorliczan są najważniejsze. 
Wierzę, że przygotowywany i 
przyjęty budżet będzie ideal-
nym kompromisem oraz za-
spokoi jak najwięcej potrzeb. 
W przemyślanym i zrównowa-
żonym projekcie Budżetu na 
2018 rok, który został niemal 
jednogłośnie przyjęty przez 
Radnych Miasta Gorlice, zapla-
nowaliśmy realizację zarówno 
milionowych inwestycji, jak 
i niewielkich zadań o warto-
ści kilkunastu tysięcy złotych, 
które przyczynią się do popra-
wienia komfortu i jakości życia 
mieszkańców.

Dochody bieżące wzrosną o 
0,9%, a dochody majątko-
we ze źródeł zewnętrznych o 
376,6%. Na dochody bieżące 
budżetu składają się: docho-
dy własne  (wzrost o 4,1% w 
stosunku do przewidywanego 
wykonania za 2017 r.), dota-
cje celowe z budżetu państwa 
(spadek o 5,9% w stosunku do 
przewidywanego wykonania za 
2017 r.) i subwencje (wzrost o 
2,7% w stosunku do przewi-

dywanego wykonania za 2017 
r.). Prognozowane wpływy do 
budżetu z dochodów majątko-
wych oszacowano na 20 mln 
zł, w tym na programy unijne 
15,3 mln zł.

Na realizację zadań zaplano-
wanych w budżecie wydamy 
kwotę 122,6 mln zł (w tym 
wydatki bieżące 90,6 mln zł i 
wydatki majątkowe 32 mln zł). 
Planowane na rok 2018 docho-
dy są niższe od planowanych 
wydatków, co oznacza, że bu-
dżet  Miasta zamyka się deficy-
tem budżetowym. Planowane 
zadłużenie wynika z zamierzo-
nych do realizacji zadań inwe-
stycyjnych dofinansowanych 
ze środków zewnętrznych oraz 
z zaciągniętych kredytów i po-
życzek w latach poprzednich.

W przyszłym roku na zadania 
inwestycyjne przeznaczymy 
kwotę ponad 32 mln zł, z cze-
go ponad 23 mln zł na projekty 
współfinansowane ze środków, 
które pozyskaliśmy z funduszy 
zewnętrznych (w tym ponad 
15 mln zł to fundusze ze-
wnętrzne). Najważniejsze za-
dania inwestycyjne planowane 

w 2018 roku to:
 Restauracja Parku Miejskiego 
im. Wojciecha Biechońskiego
 -Rewitalizacja budynku Gorlic-
kiego Centrum Kultury
 -Przebudowa budynku „Soko-
ła” na lokalne centrum nauko-
wo-kulturalno-sportowo-rekre-
acyjne
-Zakup niskoemisyjnych, ni-
skopodłogowych autobusów 
do transportu pasażerskiego
-Rozbudowa i modernizacja 
tras pieszo-rowerowych
-Modernizacja stoku narciar-
skiego w Małastowie
-Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków uży-
teczności publicznej
-Budowa cmentarza komunal-
nego przy ul. Dukielskiej
-Przebudowa ulicy Wróblew-
skiego
-Przebudowa ulicy Norwida
-Przebudowa ulicy Hallera
 -Budowa ulicy Azaliowej
 -Przebudowa ulicy Dmowskie-
go
 -Termomodernizacja budynku 
przy ulicy Chopina 13
-Budowa mini placu rowerowe-
go dla dzieci
-Przebudowa budynku Ratusza
-Poprawa stanu przyszkolnej 
infrastruktury sportowej w pię-
ciu Miejskich Zespołach Szkół
-Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej poprzez wykorzysta-
nie urządzeń grzewczych na 
gaz, paliwa stałe, biomasę oraz 
odnawialnych Źródeł Energii
-Budowa toru rowerowo-rol-
kowo-deskorolkowego typu 
„PUMPTRUCK”.

Najważniejsze zaplanowane 
wydatki w roku 2018 przedsta-

wiają się następująco:

Drogi, chodniki, parkingi

    -Rozbudowa systemu ekolo-
gicznego transportu sposobem 
na mniejsze zanieczyszcze-
nie powietrza i wyższy kom-
fort podróżowania w obszarze 
funkcjonalnym miasta Gorlice:  
6 071 526 zł
-Budowa odcinka ulicy łączącej 
ulicę Stróżowską z ulicą Kor-
czaka: 200 000 zł
-Utwardzenie placu przy ulicy 
Pod Lodownią: 50 000 zł
-Przebudowa  ulicy Stróżow-
skiej bocznej IV: 50 000 zł
-Przebudowa chodnika ulicy 
gen. Pułaskiego: 90 000 zł
-Przebudowa ulicy Hallera: 200 
000 zł
-Przebudowa ulicy Norwida: 
180 000 zł
-Przebudowa ulicy Kopernika: 
50 000 zł
-Budowa łącznika ulicy Bato-
rego z ulicą Kochanowskiego 
(dokumentacja projektowa): 
50 000 zł
-Budowa ulicy Azaliowej: 
200000 zł 
 -Wykupy gruntów: 362 000 zł
-Przebudowa ulicy Wróblew-
skiego: 1 950 000 zł
-Budowa parkingu przy ulicy 
Konopnickiej: 50 000 zł
-Zagospodarowanie terenu dla 
potrzeb komunikacyjnych bu-
dynków nr 11 i 13 przy ulicy 
Chopina: 50 000 zł
 -Budowa parkingów przy ulicy 
Słowackiego: 50 000 zł
-Przebudowa ulicy Klimkowi-
cza: 60 000 zł
-Przebudowa ulicy Tuwima: 
80 000 zł
 

To rekordowy budżet...
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-Przebudowa ulicy Sokolskiej 
bocznej: 70 000 zł
-Przebudowa ulicy Łokietka 
(dokumentacja projektowa): 
20 000 zł
-Przebudowa ulicy Rzeźniczej 
i Ogrodowej (dokumentacja 
projektowa): 50 000 zł
-Przebudowa ulicy Dmowskie-
go: 150 000 zł.

Oświetlenie

-Budowa oświetlenia ulicy Ko-
ściuszki – bocznej: 40 000 zł
-Budowa oświetlenia ulicy Ko-
ściuszki - bocznej (przy budyn-
ku nr 127): 40 000 zł
-Budowa oświetlenia ulicy 
Kwiatowej bocznej w stronę 
Rozboju: 25 000 zł
-Budowa oświetlenia ulicy Gra-
nicznej bocznej 3: 35 000 zł
-Budowa oświetlenia ulicy 
Wrońskich: 100 000 zł
-Budowa oświetlenia ulicy 
Brzozowej: 30 000 zł
-Budowa oświetlenia ulicy 
Stróżowskiej Boczna IV: 20 
000 zł
-Doświetlenie przejść dla pie-
szych: 35 000 zł
-Budowa oświetlenia ulicy Gra-
nicznej: 20 000 zł
-Budowa oświetlenia łącznika 
ulicy Blich z kładką na rzece 
Ropa: 20 000 zł
-Budowa oświetlenia ulicy 

Reja: 35 000 zł
-Budowa oświetlenia łącznika 
ulicy Skrzyńskich z ulicą Jago-
dową: 50 000 zł.

Sport, wypoczynek i rekre-
acja

-Funkcjonowanie gorlickiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji – 2 
105 000 zł
-Restauracja Parku Miejskiego 
im. Wojciecha Biechońskiego 
w Gorlicach: 2 820 801 zł
-Rozbudowa i modernizacja 
tras pieszo-rowerowych wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą na 
ternie miasta Gorlice jako ele-
ment podnoszący atrakcyjność 
turystyczną Subregionu sądec-
kiego: 735 802 zł
-Budowa kompleksu rekreacyj-
nego wzmacniającego ofertę 
turystyczną powiatu gorlickie-
go – Małastów: 1 393 000 zł
-Budowa toru rowerowo-rol-
kowo-deskorolkowego typu 
„PUMPTRUCK”: 300 000 zł
-Budowa siłowni terenowej na 
os. Korczak: 50 000 zł
-Zagospodarowanie terenu 
przy ulicy Dukielskiej dla celów 
rekreacyjno-kulturalnych: 50 
000 zł
-Zagospodarowanie terenu do 
funkcji rekreacji codziennej z 
mini placem rowerowym dla 
dzieci: 100 000 zł

-Zagospodarowanie terenu 
przy ulicy Kopernika w Gorli-
cach „Park Kopernika”: 50 000 
zł.

Oświata

-Funkcjonowanie szkół i przed-
szkoli – 25 960 450 zł
-Poprawa stanu przyszkolnej 
infrastruktury sportowej w pię-
ciu Miejskich Zespołach Szkół 
w Gorlicach: 899 900 zł
-Przebudowa ze zmianą sposo-
bu użytkowania pomieszczeń 
MZS nr 3 w Gorlicach na cele 
przedszkolne wraz z robotami 
dostosowawczymi dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych: 333 
000 zł.

Kultura

 -Działalność Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej –  1 130 700 zł
-Funkcjonowanie Gorlickiego 
Centrum Kultury – 1 450 400 zł
-Rewitalizacja budynku Gorlic-
kiego Centrum Kultury: 3 019 
786 zł
-Obszar „Starówka” - lokalne 
centrum naukowo-kulturalno-
-sportowo-rekreacyjne (mo-
dernizacja budynku „Sokoła”) 
wraz z przebudową dróg lo-
kalnych i infrastruktury tech-
nicznej Gorlic (ul. Kromera, ul. 
Niepodległości, ul. Jagiełły): 4 

322 332 zł.

Rodzina i opieka społeczna

-Pomoc społeczna, w tym 
funkcjonowanie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – 
7 484 606 zł
-Rodzina, w tym program 
500+: 24 868 022 zł.

Ochrona zdrowia

-Przeciwdziałanie alkoholizmo-
wi – 693 800 zł
-Walka z narkomanią – 18 300 
zł
-Restauracja Parku Miejskiego 
im. Wojciecha Biechońskiego 
w Gorlicach - budowa moni-
toringu Parku Miejskiego: 85 
100 zł
-Monitoring: 37 000 zł.

Mieszkalnictwo

-Modernizacja zasobów miesz-
kaniowych: 1 342 000 zł
-Termomodernizacja budynku 
przy ulicy Chopina 13: 724 000 
zł
-Budowa wiaty śmietnikowej 
na Osiedlu Górnym: 49 385 zł.

Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

-Budowa cmentarza komunal-
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Szanowni Państwo,
Od początku kadencji ciężko 
pracujemy nad pozyskaniem 
jak największej ilości funduszy 
zewnętrznych dla Gorlic. Biorąc 
pod uwagę perspektywy, może-
my stwierdzić, że stoimy wła-
śnie przed ostatnią szansą na 
ich wykorzystanie. W tym roku 
złożyliśmy w sumie kilkanaście 
projektów z czego większość 
uzyskała ocenę pozytywną.
Cieszę się, że dziś możemy 
śmiało pochwalić się ilością do-
tacji, które zasilą budżet Mia-
sta w przyszłym roku. Projekty 
składane z sąsiednimi gminami 
i dobra współpraca pozwolą 
nam m.in. unowocześnić gor-
licki transport, podnieść atrak-
cyjność turystyczną regionu czy 
też przeprowadzić, tak koniecz-
ny, remont budynku Ratusza. 
Suma środków pozyskanych 
na realizację tych i innych pro-
jektów to ponad 42 miliony zł. 
Poniżej prezentujemy najważ-
niejsze projekty, które zostaną 
zrealizowane ze środków ze-
wnętrznych w następnym roku 
i kolejnych latach, gdyż część z 
nich to zadania wieloletnie:

Modernizacja wyciągu nar-
ciarskiego w Małastowie 
(projekt złożony wspólnie z 
gminą Sękowa, obejmujący 
m.in. zakup i montaż wyciągu 
talerzowego wraz z infrastruk-
turą, zakup armatek śnieżnych, 
przygotowanie zaplecza sani-
tarnego oraz mini snow-park’u) 
1,8 miliona zł,

Rozbudowa i moderniza-
cja tras pieszo rowerowych 
(tras: A – B – w ciągu ulic: Ba-
torego i Kochanowskiego oraz 
C – D – w ciągu ulic: Bieckiej, 
Solidarności, Michalusa, Chopi-
na) - prawie 1 milion zł,
Rozbudowa ekologicznego 
transportu (projekt złożony z 
gminami Biecz, Lipinki oraz Sę-
kowa obejmuje zakup 11 sztuk 
niskoemisyjnego, niskopodło-
gowego taboru, który obsłuży 
7 linii miejskich. Ponadto uru-
chomione zostaną 4 nowe po-
łączenia do powyższych gmin) 
- niemal 15 milionów zł, 
Kompleksowa moderniza-
cja 39 obiektów na terenie 
powiatu gorlickiego, w tym 
9 obiektów położonych  w 
Gorlicach  - ponad 14 milio-
nów zł,  
Restauracja Parku Miej-
skiego im. Wojciecha Bie-
chońskiego w Gorlicach – 
2,2 miliona zł,
Ograniczenie niskiej emisji 
na terenie Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej poprzez 
wykorzystanie urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe 
oraz odnawialnych źródeł 
energii – 3,3 miliony,
Ograniczenie niskiej emisji 
na terenie Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej przez wy-
korzystanie urządzeń 
grzewczych na biomasę 
oraz odnawialnych źródeł 
energii – 3,3 miliony,
Wsparcie służb ratowni-
czych – 33 tys. zł,

Poprawa stanu przyszkol-
nej infrastruktury sporto-
wej w pięciu Miejskich Ze-
społach Szkół w Gorlicach 
(remontowi poddane zostaną 
sale gimnastyczne z pomiesz-
czeniami pomocniczymi (szat-
nie, sanitariaty, korytarze) oraz 
zainstalowane wiaty ze stojaka-
mi na rowery, oraz dodatkowo: 
w MZS 1 – remont schodów i 
podjazdu dla niepełnospraw-
nych komunikującego otoczenie 
z przyszkolnym obiektem spor-
towym; w MZS 3 – instalacja 
piłkochwytów na boisku o na-
wierzchni trawiastej; w MZS 5 
- wykonanie Street Workout na 
wolnym powietrzu; w MZS 6 – 
przystosowanie przewiązki sali 
gimnastycznej pod salę do ćwi-
czeń gimnastycznych, remont 
pomieszczenia dla siłowni oraz 
zakup profesjonalnego atlasu 
na 12 stanowisk) - niemal 300 
tys. zł,
Przebudowa pomieszczeń w 
Miejskim Zespole Szkół nr 3 
na cele przedszkolne wraz z 
dostosowaniem dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych 
(program wyrównywanie różnic 
między regionami) – prawie 66 
tys. zł,
Przebudowa ulicy Wróblew-

skiego (program rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019) – 
prawie 800 tys. zł,
Małopolskie Talenty (wspar-
cie uczniów zdolnych ze szkół 
powiatu gorlickiego poprzez 
utworzenie tzw. Centrów Wspar-
cia Uczniów Zdolnych obej-
mujących I i II etap edukacji. 
Uczniowie będą uczestniczyć w 
zajęciach pozaszkolnych np. z j. 
angielskiego czy matematyki ale 
także w zajęciach rozwijających 
kompetencje społeczne i ponad-
przedmiotowe) – I i II w sumie, 
ponad 620 tys. zł.
Prócz tego Miasto realizuje inne 
projekty: edukacyjne, sportowe 
czy też z zakresu ochrony zdro-
wia i środowiska. Cały czas re-
alizujemy program Life, dzięki, 
któremu w Gorlicach działa Eko-
doradca. 
Z niecierpliwością czekamy na 
rozstrzygnięcie projektów, które 
już przeszły ocenę formalną: mo-
dernizację budynku Gorlickiego 
Centrum Kultury oraz projektu 
złożonego z Powiatem Gorlickim, 
zakładającego modernizację bu-
dynku Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół” i I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Marcina 
Kromera.

FUNDUSZE  
ZEWNĘTRZNE

nego przy ulicy Dukielskiej: 1 
000 000 zł
-Program Ograniczenia Niskiej 
Emisji – dotacja: 20 000 zł
-Utrzymanie zieleni: 93 000 zł
-Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej poprzez wykorzysta-
nie urządzeń grzewczych na 
gaz, biomasę oraz odnawial-
nych Źródeł Energii: 321 058 zł
-Ograniczenie niskiej emisji na 
terenie Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej poprzez wykorzysta-
nie urządzeń grzewczych na 
paliwa stałe oraz odnawialnych 
Źródeł Energii: 109 873 zł.

Administracja publiczna

-Przebudowa budynku Ratu-
sza: 200 000 zł
-Wpłata na rzecz Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej na dofinanso-
wanie zadań inwestycyjnych 
pn: „Kompleksowa moderni-
zacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej na te-
renie Gmin Ziemi Gorlickiej”: 4 
402 180 zł.
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ANIOŁY WOLONTARIATU
VII GALA WOLONTARIATU

5 grudnia br. w Gorlickim Cen-
trum Kultury odbyła się VII Gala 
Wolontariatu, podczas której 
doceniono i wyróżniono osoby 
angażujące się na rzecz innych. 
Na zaproszenie Lokalnego 
Centrum Wolontariatu w Gor-
licach oraz Kwiatonowickie-
go Stowarzyszenia „HOMINI” 
przybyło kilkuset młodych 
wolontariuszy zrzeszonych w 
szkolnych kołach wolontariatu, 
ich opiekunowie, dyrektorzy 

szkół, przedstawiciele władz 
samorządowych na czele ze 
Starostą Karolem Górskim, a 
także przedstawiciele instytu-
cji i organizacji świadczących 
na co dzień pomoc i opie-
kę dla osób potrzebujących 
wsparcia. Burmistrza Rafała 
Kuklę na gali reprezentował 
Kierownik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Spraw Społecz-
nych Aleksander Augustyn. 
Po raz czwarty podczas Gali wrę-

czone zostały Nagrody  Kwia-
tonowickiego  Stowarzyszenia 
Homini „Anioły Wolontariatu”. 
W tym roku nagrodę „Anioły 
Wolontariatu” w formie sta-
tuetki otrzymały następujące 
osoby: Anna Klukowska i Anna 
Grądalska za działalność akcyj-
ną na rzecz osób i rodzin w po-
trzebie, organizowanie i udział 

w akcjach charytatywnych; 
Małgorzata Dobrzyńska za dzia-
łalność na rzecz dobra innych 
oraz bezinteresowną pomoc 
potrzebującym w środowisku 
lokalnym; Bożena, Artur i Klau-
dia Gurbowie za działalność 
na rzecz osób w instytucjach 
pomocowych i edukacyjnych. 
Foto. Starostwo Powiatowe w Gorlicach

GORLICKI SALON
Artystyczna Nagroda Burmistrza przyznana

8 grudnia br, w Galerii Sztuki 
„Dwór Karwacjanów” odbył 
się wernisaż 34. Przeglądu 
Twórczości Gorlickiego Środo-
wiska Plastycznego oraz wer-
nisaż wystawy pt. „Jagiełły 8 

– czyli historia jednego domu”. 
Przegląd Twórczości Gorlickie-
go Środowiska Plastycznego 
- „Gorlicki Salon” to coroczna 
prezentacja twórczości arty-
stów plastyków z Ziemi Gor-
lickiej. Wydarzenie cieszyło się 

dużą popularnością i zgroma-
dziło sporą liczbę uczestników. 
Tradycyjnie, uroczyste otwar-
cie wystawy połączone jest 
z wręczeniem dorocznej 
Nagrody Burmistrza Gor-
lic im. Alfreda Długosza. 
W 34 edycji konkursu, komi-
sja przyznała trzy wyróżnie-
nia, które z rąk Burmistrza 
Rafała Kukli otrzymali: Ja-
cek Kosiba, Andrzej Piecuch 
oraz Barbara Rudzińska. 
Najwyższe wyróżnienie 
Przeglądu Twórczości Gor-
lickiego Środowiska Pla-
stycznego, czyli Nagrodę Bur-
mistrza, otrzymał Alfred Sikora. 

W sali kameralnej im. prof. 
Włodzimierza Kunza odbył się 
także wernisaż wystawy Janu-
sza Sepioła pt. „Jagiełły 8 – czy-
li historia jednego domu”, któ-
ra wpisuje się w cykl  wystaw 
pn. Zasłużone Rody Gorlickie. 
Wystawa przedstawia historię 
domu Feliksa Tarczyńskiego, 
zasłużonego dla Gorlic burmi-
strza i farmaceuty. W trakcie 
wydarzenia uczestnicy mieli 
także okazję posłuchać frag-
mentów książki Janusza Sepio-
ła pt. ”Jagiełły 8 – czyli historia 
jednego domu” oraz otrzymać 
tę publikację wraz z dedykacją 
autora.
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Uroczystości Matki Bożej Gorlickiej 
i Koncert Pieśni Religijnej

8 grudnia br., w gorlickiej Ba-
zylice Mniejszej odbyły się 
uroczystości Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny, które są także świętem 
patronki Gorlic – Matki Bożej 
Gorlickiej oraz IX Międzynaro-
dowy Koncert Pieśni Religijnej. 
Uroczystą Mszę świętą z udzia-
łem „Maryjek” odprawił i słowo 
Boże wygłosił ks. Stanisław Ko-
gut, proboszcz parafii pw. Św. 
Andrzeja Boboli w Gorlicach. 
Po nabożeństwie, odbył się 
organizowany przez Gorlickie 

Centrum Kultury IX Międzyna-
rodowy Koncert Pieśni Religij-
nej, na którym zaprezentowało 
się pięć chórów: Kwartet Męski 
Grce (Słowenia), Chór Kame-
ralny „Fox Amici” (Słowacja), 
Strzyżowski Chór Kameralny, 
Podkarpacki Chór Męski oraz 
Chór Kameralny GCK „Bel-
fersingers”. W trakcie wyda-
rzenia zbierane były środki 
na rehabilitację Julki Cieśli.   
Koncert Pieśni Religijnej za-
kończyło wspólne wykonanie 
kolędy „Cicha noc”.

Mikołaj w Gorlicach!
Pomimo wielu przedświątecz-
nych obowiązków i milionów 
domów do odwiedzenia na 
całym świecie, Mikołaj znalazł 
czas również dla najgrzeczniej-
szych dzieci z naszego miasta! 
Spotkanie ze Świętym odbyło 
się w 3 grudnia br. w sali te-
atralnej Gorlickiego Centrum 
Kultury.
Wszyscy uczestnicy spotkania 

obejrzeli przedstawienie „Mi-
kołajki – Zapominajki”, w wy-
konaniu  „Teatru Ruch” z Kra-
kowa.
Zwieńczeniem wydarzenia było 
przybycie Świętego Mikoła-
ja., który obdarował paczkami 
450 dzieci z całego miasta. 
Świętemu pomagał osobiście 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla.

Przedświąteczna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta
18 grudnia br. w sali obrad 
Rady Miasta Gorlice odby-
ła się przedświąteczna sesja 
Młodzieżowej Rady Miasta. 
Atmosfera nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 
ogarnęła wszystkich uczest-
ników. Nie zabrakło tak-
że serdecznych życzeń oraz 
upominków, które młodzież 
własnoręcznie wykonała pod-
czas warsztatów plastycznych 
„ A my w sprawie świąt…”. 
W spotkaniu udział wzięli: 

Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz, 
Przewodniczący Rady Miasta 
Krzysztof Wroński, Zastępca 
Przewodniczącego Rady Mia-
sta i opiekun Młodzieżowej 
Rady Miasta Mariola Migdar, 
Skarbnik Miasta Edyta Szilder, 
Kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn, Dyrektor 
Gorlickiego Centrum Kultury 
Janusz Zięba oraz szkolni opie-
kunowie młodzieży.
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„Szlachetna Paczka” 
po raz 7 w Gorlicach!

10 grudnia br. zakończył się Fi-
nał 7. edycji Szlachetnej Paczki 
w Gorlicach. Centrum logi-
styczne akcji, tradycyjnie już 
mieściło się w Pawilonie Histo-
rii Miasta na gorlickim Rynku. 
„Szlachetna Paczka” to jed-
na z najbardziej rozpozna-
walnych społecznych akcji 
w Polsce, polegająca na po-
mocy prawdziwie potrzebu-
jącym, dotkniętym przez los 
osobom, w tym wyjątkowym, 
przedświątecznym okresie. 
W tegorocznej edycji w przy-
gotowywaniu paczek wzięło 

udział 820 osób! Akcję tra-
dycyjnie koordynowała nie-
zawodna Pani Małgorzata 
Markowicz. Dzięki hojności 
darczyńców oraz poświęce-
niu i pracy wolontariuszy, 
w tym roku udało się mą-
drze pomóc 26 rodzinom z 
naszego miasta i powiatu. 
 
W szlachetną akcję zaangażo-
wało się wielu darczyńców, w 
tym jak co roku: Urząd Miejski 
w Gorlicach, Starostwo Po-
wiatowe w Gorlicach, szkoły 
z naszego terenu, grupy zor-

ganizowane, a także osoby 
prywatne. Przez ręce wolon-
tariuszy przeszło 339 paczek, 
nie licząc tych dostarczonych 
bezpośrednio do rodzin, jak 
np. dwie tony węgla! Szacun-
kowa wartość darów przeka-
zanych w tegorocznej edycji 
Szlachetnej Paczki to 53 000 zł! 
 

Wolontariuszom, darczyńcom, 
Pani Małgorzacie Markowicz 
oraz wszystkim zaangażowa-
nym w akcję przesyłamy ser-
deczne podziękowania i życze-
nia wszystkiego najlepszego, 
wierząc, że dobro wraca! 
Foto. Profil Fb „Szlachetnej Paczki - Rejon Gor-
lice”

TURNIEJ BARBÓRKOWY
Amatorzy piłki halowej, w 
dniach 16 – 17 grudnia, pod-
czas dwudniowego 27. Turnie-
ju Barbórkowego, walczyli o 
puchar Komisji Międzyzakła-
dowej NSZZ „Solidarność” „Gli-
nik” w Gorlicach. Sportowa 
rywalizacja oraz jej uroczyste 
zakończenie, odbyła się na Hali 
Sportowej OSiR w Gorlicach. 
 
Zwycięzcą turnieju zosta-
ła drużyna z Kałusza, któ-
ra otrzymała złote trofeum. 
Srebrne medale wywalczyli 
reprezentanci Gorlic - drużyna 
Zakładu Narzędziowego M+R. 
Trzecie miejsce na podium 
i brązowe medale trafiły do 
rąk drugiej drużyny z Kałusza. 
 
Podczas wydarzenia, Bur-
mistrza Gorlic Rafała Kuklę 
reprezentował Zastępca Bur-
mistrza Łukasz Bałajewicz, 
który wspólnie z głównym 
organizatorem turnieju - Mar-
kiem Bugno, Przewodniczącym 

MKK NSZZ „Solidarność” Grupy 
Famur w Katowicach oraz Sta-
rostą Gorlickim Karolem Gór-
skim i Andrzejem Ziarą, Preze-
sem Zarządu Zakładu Maszyn 
Górniczych Glinik Sp. z o.o., 
wręczył puchary zwycięzcom 
oraz złożył gratulacje wszyst-
kim uczestnikom turnieju. 
 
Zdjęcia: OSiR w Gorlicach
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16-17 grudnia br. odbył 
się III Gorlicki Jarmark Bo-
żonarodzeniowy. Pomimo 
chłodu, Rynek wypełniła 
świąteczna atmosfera życzli-
wości i radości. Swoją ofer-
tę zaprezentowało ponad 
czterdziestu wystawców. 
Nie zabrakło niesamowitych 
emocji, artystycznych wystę-
pów, zabaw, kolędowania i 
dziecięcych uśmiechów! W 
tym roku hojnie wsparto le-
czenie Oli i Kuby.Udało nam 
się zebrać rekordową sumę 
blisko 29 tysięcy złotych! 
Przez cały Jarmark, 
wolontariusze zbierali datki 
na leczenie i rehabilitację 
rodzeństwa. Odbyła się także 
sztafeta charytatywna „Bie-
g a m - P o m a g a m ” . 
Organizatorem akcji charyta-
tywnej byli: Gorlicka Grupa 
Biegowa, miesięcznik „Gorli-
czanin” oraz Urząd Miejski w 
Gorlicach. Wydarzenie objęte 
było patronatem honorowym 
Burmistrza Miasta Gorlice Ra-
fała Kukli. 
Na naszej jarmarkowej sce-
nie odbyła się zabawa ze 
świętym Mikołajem i jego 
wesołą ekipą! Praculinka, 
Pyrdek, Bałwanek Franek i 
Pingwinek Malwinek zaser-
wowali najmłodszym uczest-
nikom mnóstwo radości! W 
specjalnie przygotowanym 
domku Mikołaja, Święty ob-
darował grzeczne dzieci 
słodkimi niespodziankami! 
Odbył się również turniej kuli-
narny „Gorlicki Mistrz Smaku”. 
Swoim kulinarnym kunsztem 
popisały się drużyny: Samo-
rządowców, Uniwersytetu 
Złotego Wieku oraz Gorlic-
kiej Rady Seniorów. Pierwsze 
miejsce zajęli egzekwo Sa-
morządowcy oraz słuchacze 
Uniwersytetu Złotego Wieku. 
Kulinarne zmagania odbyły 
się również w kategorii słod-
kości. Amatorzy domowych 
wypieków mogli wystartować 
w konkursie na „Świąteczne 
Ciasto”, w którym pod uwagę 
brane były nie tylko walory 
smakowe i estetyczne ciasta, 
ale także wykorzystanie świą-
tecznych składników.  Jak 
na Miasto Światła przystało 
tegoroczny Jarmark był 
prawdziwym świetlnym 
świętem! Na budynku 
Ratusza wyświetlane były 
życzenia od sponsorów, 
jak i gorliczan, za pomocą 
efektywnych laserów!  
Kamil Skicki, uczestnik X. 
edycji programu Mam Ta-

lent również rozświetlił scenę 
niesamowitym pokazem gry 
na laserowej harfie! Pierwszy 
dzień Jarmarku podsumował 
niesamowity, trójwymiarowy, 
zsynchronizowany z muzyką 
pokaz laserów.
Drugi dzień również podsumo-
wano świetlnie – występem 
Teatru Eksperymentalnego 
ERGO, który oświetlił nasz Ry-
nek ognistym tańcem! Impre-
zę uświetniali wspaniali arty-
ści – Kamil Skicki, który prócz 
wspomnianej gry na harfie 
laserowej, dał piękny kon-
cert skrzypcowy. Nie zabrakło 
także naszych rodzimych ar-
tystów – zespoły Dollars Bro-
thers oraz Silver, dzięki swoje-
mu repertuarowi, wprowadziły 
wszystkich w przedświąteczny 
nastrój. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się żywa szopka. 
Wspólne kolędowanie po-
prowadziła utalentowana 
młodzież z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gorlicach. 
Zebrani obejrzeli też Jasełka w 
wykonaniu uczniów Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 6 w Gorlicach. 
Nie mogło również obyć się 
bez Gorlickiej Wigilii! Szó-
sta już edycja tego pięknego 
wydarzenia, napełniła płytę 
rynku atmosferą życzliwości 
i radości. Po wspólnej modli-
twie, którą poprowadził ks. 
Stanisław Ziajor i serdecznych 
życzeniach, uczestnicy Wigilii 
podzielili się opłatkiem, a Ry-
nek przepełniły dźwięki trady-
cyjnych, polskich kolęd. 
Wspólnie z pomysłodawczynią 
Gorlickiej Wigilii panią Iwo-
ną Budziak, Burmistrz Mia-
sta Gorlice Rafał Kukla oraz 
Urząd Miejski dziękują również 
wszystkim sponsorom za po-
moc w organizacji VI Wigilii 
Gorlickiej i ufundowanie upo-
minków dla dzieci.
Wszystkim, biorącym udział w 
wydarzeniu, serdecznie dzię-
kujemy za wspólny, piękny 
czas.

III Gorlicki Jarmark Bożonarodzeniowy 
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Zbliża się 26. finał WOŚP
9:00-15:00 Gorlicki Kręciołek zorganizowany przez miłośników motoryzacji, ZLOT ZABYTKOWYCH MOTOCYKLI  
- Atrakcji nie zabraknie! (plac między lodowiskiem, a stadionem)
9:30 Plac manewrowy i jazda z talerzem Stewarda
9:00-14:00 Badania poziomu cukru, cholesterolu i ciśnienia tętniczego (Hala OSiR)
10:00-14:00 Bezpłatne porady ortopedyczne dr. n. med. Grzegorza Tomasika (Hala OSiR)
10:00-15:00 Badania stóp i wady postawy oraz porady specjalistyczne związane z możliwościami pozyskania dofinan-
sowania i refundacji na zakup sprzętu ortopedyczno – rehabilitacyjnego, a także środków pomocniczych (Hala OSiR)
9.00 i 11.00 ORKIESTROWA ŚLIZGAWKA (lodowisko OSiR)
10.00 Zawody pływackie WOŚP (kryta pływalnia „FALA”)
12:00-15:30 Zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej dla dzieci, młodzieży klas szkoły podstawowej i gimnazjalnej 
oraz strzelanie rekreacyjne dla opiekunów i dorosłych. Podsumowanie wyników zawodów wręczenie dyplomów, medali 
po zakończeniu konkurencji (hala OSiR)
12:00-14:00 ESKIMOSKA PRZYGODA Z PSAMI HUSKY, gry i zabawy dla dzieci – Fundacja Beskidzka Zima (park)
14:00 WIELKOORKIESTROWE BIEGANIE (zapraszamy osoby zainteresowane wspólnym
bieganiem do Parku Miejskiego - START przy misiach)
15:00 Gorąca micha WOŚP (ciepłe posiłki w obrębie hali sportowej)
14:30-15:00 Wspólne kolędowanie z Belfersingers
15:00-16:00 Koncert zespołu LOS PASTWA
16:00 Mecz siatkówki, w którym zmierzy się Grupa Omega-Ropa i Urząd Miasta (Hala OSiR)
17:00-17:40 Koncert zespołu Hooch
17:45 Teatr eksperymentalny GCK ERGO – Gloss – pokaz tańca ze światłem LED
18:20-19:00 Koncert Grzegorza Lewka
19:00-20:00 Koncert zespołu Billy Goats
20:00 Światełko do Nieba

14.01 - PROGRAM FINAŁU W GORLICACH:


