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Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością,

oraz wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym Nowym Roku

życzą,
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak
oraz Radni Rady Miasta Gorlice
i  pracownicy Urzędu Miejskiego.
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Podsumowanie kwesty na gorlickich cmentarzach

Złoty Jubileusz!
51 par z Miasta i Gminy 
Gorlice świętowało 21 li-
stopada Złoty Jubileusz 
– czyli 50-lecie pożycia 
małżeńskiego. Wyjątko-
we obchody, pełne życzeń 
i gratulacji odbyły się w 
Restauracji Stary Dwo-
rzec w Gorlicach.  
Uroczystość zorganizo-
wana została wspólnie 
przez Miasto i Gminę Gor-
lice. Funkcję gospodarzy 
pełnili: Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla, Wójt 
Gminy Gorlice Jan Przybyl-
ski, Przewodniczący Rady 

Miasta Gorlice Robert Ryn-
dak, Przewodniczący Rady 
Gminy Gorlice Mieczysław 
Skowron oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego i 
Spraw Obywatelskich Urzę-
du Miejskiego w Gorlicach 
Danuta Zakrzewska.  
W trakcie gali prowadzo-
nej przez Dyrektora Gor-
lickiego Centrum Kultury 
Janusza Ziębę, Jubilaci 
odebrali medale za długo-
letnie pożycie małżeńskie 
przyznane przez Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę. Nie 
zabrakło także tradycyj-

nego „100 lat” oraz toastu 
za wszystkich Jubilatów. 
Spotkanie swoją obecno-
ścią zaszczycili także Ju-
bilaci z dłuższym stażem 
małżeńskim wynoszącym 

54, 60, 61 i 64 lata.  
W części artystycznej wy-
stąpili reprezentanci Regio-
nalnego Zespołu Taneczne-
go „Pogórzanie”.
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 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
Danuta Zakrzewska – 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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Za nami listopad – uroczystość 
Wszystkich Świętych i Zaduszek 
– czas refleksji i zadumy nad 
kruchością życia ludzkiego. Jest 
to czas, kiedy zatrzymujemy 
się na moment w codziennym 
biegu i wspominamy zmarłych, 
którzy zajęli w naszym sercu 
szczególne miejsce. W mijają-
cym roku odeszło wiele osób, 
których będzie nam brakowało, 
bo swoim życiem i działalnością 
służyli lokalnej społeczności. W 
chwilach zadumy wspominali-
śmy tych, którzy od nas odeszli, 
pozostawiając smutek, żal…  
W przeddzień Wszystkich Świę-
tych, Burmistrz Gorlic Rafał Ku-
kla wraz ze swoim Zastępcą Łu-
kaszem Bałajewiczem odwiedzili 
gorlickie nekropolie, aby uczcić 
pamięć osób, które odeszły od 

nas w tym roku oraz tych, którzy 
za życia zapisały się na kartach 
historii naszego miasta.  
Znicze zapłonęły m.in. na gro-
bach Ewy Piotrowskiej-Kukli, 
Eugeniusza Bohatkiewicza, bur-
mistrza Stanisława Szury czy 
Honorowych Obywateli Gorlic 
– ks. Bronisława Świeykowskie-
go i ks. Józefa Micka.  
W mijającym roku odeszli... 
7 lutego 2019 roku zmarł śp. ks. 
Tadeusz Michalik – emeryto-
wany proboszcz parafii w Turzy. 
Przez wiele ostatnich lat poma-
gał jako spowiednik w bazylice 
gorlickiej. 
7 marca 2019 roku, w wieku 
62 lat zmarła Dorota Olek-
siewicz – długoletni pracownik 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
10 marca 2019 roku, w wieku 

69 lat zmarł Eugeniusz Bo-
hatkiewicz, Naczelnik Miasta 
Gorlice w latach 1983–1985.
7 czerwca 2019 roku, zmar-
ła Ewa Piotrowska-Kukla, 
kierownik Ośrodka Konferencyj-
no-Wystawienniczego „Kasztel 
w Szymbarku”, artystka, znaw-
czyni sztuki. 
1 lipca br., w wieku 86 lat zmar-
ła Anna Pabis, poetka, pisarka, 
regionalistka, współtwórczyni 
Muzeum Przemysłu Naftowego i 
Etnografii w Libuszy, założonego 
w 1977 roku wraz z mężem ś.p. 
Tadeuszem, który odszedł do 
Pana 4 lipca 2017 roku. 
3 listopada br., w wieku 67 
lat, zmarł Krzysztof Wojcie-
chowski – lekarz medycyny, 
Radny Miasta Gorlice w latach 
1990-1994.

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Podsumowanie kwesty na gorlickich cmentarzach
Co roku, w uroczystość 
Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny, wolontariusze kwe-
stują na rzecz ratowania za-
bytkowych grobowców oraz 
w celu wsparcia podopiecz-
nych Kuchni Caritas.  
W dzień Wszystkich Świętych 
i Zaduszek, już po raz siódmy, 
ponad stu wolontariuszy – sa-
morządowców, nauczycieli, se-
niorów – kwestowało na rzecz 
ratowania nagrobków o dużej 
wartości historycznej, kultu-
rowej i artystycznej.  
W  tym roku zebraliśmy kwo-
tę  16 333 zł 65 gr. Organiza-
torem kwesty był Komitet Ra-
towania Zabytków Cmentarza 
Parafialnego w Gorlicach.  
Dzięki zebranym w latach 
ubiegłych funduszom, reno-
wacji poddane zostały m.in. 
nagrobek Bronusia Nowa-
ka i Marysi Augustynówny z 
okazałymi rzeźbami, znajdu-
jące się na najstarszej gor-
lickiej nekropolii – wpisa-

nym do rejestru zabytków 
Cmentarzu Parafialnym.  
Ponadto 1 listopada w ra-
mach corocznej inicjatywy 
Parafialnego Zespołu Caritas, 
działającego przy Parafii Św. 
Jadwigi Królowej, na Cmenta-

rzu Komunalnym w Gorlicach 
odbyła się kwesta mająca na 
celu wsparcie podopiecznych 
Kuchni Caritas. Podczas te-
gorocznej akcji, 40 wolonta-
riuszy zgromadziło kwotę 13 
355 zł.
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Zjazd Hufca ZHP Gorlice

Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego, 
przypadający 21 listopada, jest 
świętem wszystkich pracow-
ników służb społecznych, a w 
szczególności pracowników so-
cjalnych, którzy w swojej pra-
cy udzielają wsparcia ludziom 
znajdującym się w trudnych 
sytuacjach życiowych. Z tej 
okazji Burmistrz Rafał Kukla, 
tradycyjnie już, spotkał się 
z pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Gorlicach oraz Biura Wsparcia 
Rodzin Urzędu Miejskiego.  
Podczas  uroczystości wy-
razy uznania dla wszystkich 
pracowników socjalnych, za 
codzienny trud i wysiłek wkła-
dany w wykonywaną pracę, 
na ręce Kierownika Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pana Andrzeja Przybyłowicza 
oraz Kierownika Sekcji Pracy 
Socjalnej Pani Heleny Gogoli, 

9 listopada odbył się Zjazd 
Zwyczajny Hufca ZHP Gor-
lice. Zadaniem Zjazdu, jako 
najwyższej władzy, było 
podsumowanie pracy do-
tychczasowej Komendy, wy-
branie nowych władz oraz 
przyjęcie strategii rozwoju 
hufca na najbliższe cztery lata. 
Komendantem na kolejną ka-

dencję został pwd. Dariusz Su-
rówka, który we współpracy z 
pwd. Przemysławem Petitem, 
pwd. Wiktorią Bastą oraz dh. 
Mateuszem Stężowskim będzie 
kierował pracą Hufca ZHP Gor-
lice przez następne cztery lata. 
 
Tekst i zdjęcia: Zespół Promocji Hufca ZHP 
Gorlice
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złożyli Burmistrz Rafał Kukla 
oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Robert Ryndak.  
Na spotkaniu obecni byli rów-
nież Radni Miasta Gorlice: Jo-
anna Bubak - Przewodnicząca 
Komisji Spraw Społecznych, 
Lucyna Jamro, Beata Mikru-
ta-Kawa, Maria Ludwin, Ali-
cja Nowak, Jan Wojnarski, 
Maria Piecuch, Adam Piecho-
wicz i Krzysztof Jędrzejowski. 
Na barkach Pracowników So-
cjalnych spoczywa wiele odpo-
wiedzialnych i wymagających 
zadań.  Każdego dnia muszą 
mierzyć się z problemami in-
nych ludzi. Działają przecież 
na rzecz osób, które znalazły 
się w trudnej sytuacji. Gorliccy 
pracownicy służb społecznych, 
mają mnóstwo obowiązków, 
dlatego tym bardziej należy 
docenić i podkreślić ich zaan-
gażowanie - mówił Burmistrz 
Rafał Kukla.

28. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zbliża 
się wielkimi krokami. 6 listo-
pada w Urzędzie Miejskim 
odbyło się pierwsze spotka-
nie organizacyjne.  
28. Finał WOŚP pod hasłem 
„Wiatr w Żagle” odbędzie 
się 12 stycznia 2020 roku. 
Podczas spotkania, jedno-
głośnie zdecydowano, że 
po raz kolejny szefem gor-
lickiego sztabu zostanie 
Dyrektor GCK Janusz Zię-

ba. Podobnie jak w zeszłym 
roku Gorlice zagrają wspól-
nie z Bobową, Ropicą Pol-
ską i Szymbarkiem.  
Pragniemy zaprosić do 
współpracy wszystkie oko-
liczne gminy i zachęcić do 
kontaktu pod adresem ma-
ilowym gck@gck.pl. O wszel-
kich planach dotyczących 
28. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy będzie-
my na bieżąco informować.

Trwają przygotowania do 28. finału 
Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 
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9 listopada w Europejskim Cen-
trum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego w Lusławicach odbyły 
się uroczystości związane z 30. 
rocznicą upadku muru berliń-
skiego. Na zaproszenie Kon-
sula Generalnego Niemiec dr 
Michaela Großa, w wydarzeniu 
uczestniczył Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla. Spotkanie 
było wyjątkową okazją do roz-
mów na temat współpracy po-
między Gorlicami, a niemieckim 
miastem Sömmerda.  

Uroczystości rozpoczął kon-
cert jazzowy jednego z najlep-
szych europejskich big bandów 
- Norddeutscher Rundfunk Big 
Band w towarzystwie Atom 
String Quartet, sopranistki 
Olgi Pasiecznik oraz pocho-
dzącego z Gorlic pianisty Vla-
dislava Sendeckiego.  
Wydarzenie zostało zorganizo-
wane pod patronatem Konsula 
Generalnego Niemiec dr Mi-
chaela Großa oraz Marszałka 
Województwa Małopolskiego 

Partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu gorlickiego

Witolda Kozłowskiego. W sobot-
ni wieczór świętowano również 
20-lecie współpracy pomiędzy 
Małopolską a Turyngią, która 
zaowocowała wieloma cieka-
wymi projektami kulturalnymi 
oraz edukacyjnymi.  
Delegacja naszego miasta spo-
tkała się z przedstawicielami 
Sömmerdy na czele z  Burmi-
strzem Ralfem Hauboldtem 
oraz  Przewodniczącym Rady 
Miasta Burkhardem Zeidlerem. 
Sömmerda to miasto powiatowe 

położone w kraju związkowym 
Turyngia, liczące ponad 20 000 
mieszkańców. Wspólne rozmo-
wy pozwoliły na odkrycie wie-
lu elementów łączących nasze 
miasta, dlatego mamy głęboką 
nadzieję, że współpraca pomię-
dzy Gorlicami a Sömmerdą bę-
dzie stale rozwijana.
Foto: Niemiecki Konsulat Generalny w Krako-
wie Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego Miasto Sömmerda  

Gorlice i Bardejów łączy wspól-
na historia oparta na bliskiej 
współpracy, sięgająca jeszcze 
XV wieku. W tym roku, minę-
ły dwie dekady od czasu, gdy 
nasze Miasta oficjalnie stały 
się partnerskimi, podpisując 
dokument na potwierdze-
nie wzajemnych kontaktów 
i przyjaźni. Z tej okazji 11 li-
stopada w Pałacu w Siarach 
odbyło się uroczyste spotkanie 
jubileuszowe podsumowujące 
te 20 lat współpracy.  
Na zaproszenie Burmistrza Mia-
sta Gorlice w spotkaniu uczest-
niczył Konsul Republiki Sło-
wackiej Slavomír Nagy, władze 
samorządowe Miasta Bardejów 
na czele z  Zastępcami Burmi-
strza Mgr. Evą Hudakovą i Mgr. 
Vladimirem Savchinskym, a 
także Przewodniczący Rady 
Miasta Gorlice Robert Ryndak, 
Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz, 
Kierownik Wydziału Oświaty, 

Kultury i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
Aleksander Augustyn, Koordy-
nator Biura Informacji i Promo-
cji Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach Marcin Gugulski, Dyrektor 
Gorlickiego Centrum Kultury 
Janusz Zięba oraz Burmistrz 
Miasta Gorlice w latach 2002-
2010 Kazimierz Sterkowicz.  
W trakcie spotkania, zaprezen-
towane zostało podsumowanie 
podjętych na przestrzeni 20 
lat działań na niwach kultury, 
sztuki, sportu i turystyki, a tak-
że inicjatyw mających na celu 
pielęgnację wspólnego dzie-
dzictwa oraz realizację projek-
tów transgranicznych.  
Jubileusz był także sposobno-
ścią do rozmów na temat dal-
szej, owocnej współpracy na 
rzecz pogranicza, planów na 
przyszłość i do podziękowań 
za codzienną, sąsiedzką życz-
liwość.

GORLICE I BARDEJÓW - 20 LAT WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ!
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W dniach 21 i 22 listopada br., 
uczniowie klas 6a, 6c i 6 d MZS 
nr 5 mieli okazję wziąć udział w 
konkursie historycznym „Ojco-
wie Niepodległej”. Konkurs ten 
był ostatnim etapem tegorocz-
nych obchodów 101. rocznicy 
odzyskania Niepodległości.` 
Uczniowie musieli wykazać się 
świetną znajomością  faktów zwią-
zanych z życiem i działalnością lu-
dzi, którzy w znaczącym stopniu 
przyczynili się do odzyskania przez 
nasz kraj Niepodległości.  
Przygotowując się do konkursu 
uczniowie korzystali z materia-
łów dostarczonych przez Urząd 
Miejski. Sam konkurs miał formę 
quizu internetowego na platfor-
mie Quizizz i został przygotowany 
przez panią Magdalenę Tokarz. 
 

Uczniowie udzielali odpowiedzi 
na urządzeniach mobilnych i na 
bieżąco śledzili swoje postępy w 
grze. W konkursie wzięło udział 
prawie 60 uczniów.  Listę zwy-
cięzców prezentujemy poniżej. 
Klasa 6 a:
1. miejsce Joachim Krok
2. miejsce Nikola Gucwa
3. miejsce Maksymilian Kubicki
Klasa 6 c:
1. miejsce Amelia Tomasik
2. miejsce Maja Nowak
3. miejsce Michalina Worytko
Klasa 6 d:
1. miejsce Julia Stawiarska
2. miejsce Jakub Michalik
3. miejsce Sara Kliszczyk
Wszystkim uczestnikom 
serdecznie gratulujemy! 
Źródło: MZS nr 5

Ojcowie Niepodległej w Miejskim Zespole Szkół nr 5

Jak żyć długo i szczęśliwie - o problemach jesieni życia na UZW

21 listopada br. w Pałacu 
Długoszów odbyła się uro-
czysta gala z okazji Dni Ho-
norowego Krwiodawstwa, po-
łączona z obchodami 100-lecia 
Polskiego Czerwonego Krzyża.  
Spotkanie było okazją do po-
dziękowania osobom, które 
ratują ludzkie życie, honorowo 
oddając krew oraz tym wszyst-
kim, którzy propagują ideę ho-
norowego krwiodawstwa na te-
renie Ziemi Gorlickiej.  
W imieniu Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli, zaproszo-
nych na tegoroczne obchody Dni 
Krwiodawstwa gości przywitał 
jego Zastępca Łukasz Bałajewicz. 
W uroczystości udział wzię-
li także: Radna Województwa 
Małopolskiego Jadwiga Wój-
towicz, Starosta Gorlicki Maria 
Gubała, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Krakowie dh Krzysztof 
Kosiba, Prezes Zarządu Rejo-

Honorowi Krwiodawcy odznaczeni!
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nowego PCK w Gorlicach Ma-
rian Sikora wraz z Wicepre-
zesem Janem Bugno.  
Galę prowadzili strażacy - Prze-
mysław Wszołek i Dariusz 
Surmacz, a część artystyczną 
przygotowywała młodzież z Ze-
społu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Gorlicach. Zebrani 
licznie goście wysłuchali kon-
certu smyczkowego.  
Głównym i najbardziej wycze-
kiwanym punktem spotkania 
było uhonorowanie zasłużonych 
krwiodawców i animatorów ru-
chu Krwiodawstwa.  
W trakcie uroczystości wręczone 
zostały: Odznaki Honorowe Pol-
skiego Czerwonego Krzyża stop-
nia III i IV, Medale Jubileuszowe 
100-lecia PCK, Odznaki Zasłużo-
ny Honorowy Dawca Krwi stop-
nia I, II i III, a także wyróżnienia 
i nagrody Starosty Gorlickiego i 
Burmistrza Miasta Gorlice.

5 listopada br., w Domu Polsko- Sło-
wackim odbył się kolejny wykład dla 
studentów - seniorów Uniwersytetu 
Złotego Wieku w Gorlicach. Wśród 
różnorodności zaplanowanych te-
matów, najbardziej oczekiwany-
mi są zawsze wykłady, prelekcje i 
prezentacje o problemach zdrowia 
w jesieni życia człowieka - czyli w 
trzecim wieku, zwanym też wie-
kiem srebrnym, a w przypadku gor-
lickiego UZW, złotym.  
Tytuł - Wielkie problemy geriatrycz-
ne - zachęcał do przyjścia, stąd peł-
na sala słuchaczy, tym bardziej, że 
wykładowcą był dr Tomasz Płatek, 
znany gorlicki lekarz, ordynator od-
działu geriatrycznego Szpitala Spe-

cjalistycznego w Gorlicach.  
Swoją wielką wiedzą dzielił się 
problemami geriatrycznymi, czyli 
starzenia się społeczeństwa, cze-
go przykładem może być fakt, że 
w ciągu ostatnich 25 lat przybyło 

w Polsce 3,5 mln osób starszych. 
Aktualnie na 38,5 mln Polaków, 
9,5 mln to seniorzy. Doktor dzie-
lił się też ze słuchaczami swoim 
doświadczeniem i codziennymi 
radami, by żyć długo i szczęśli-

wie: pamiętaj o ruchu, odżywiaj się 
zdrowo w mniejszych porcjach a 
częściej, zażywaj leki tylko zaleco-
ne przez lekarza, poruszaj się bez-
piecznie, by unikać upadku, ćwicz 
pamięć, spaceruj codziennie... 
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Zakończyły się prace na ul. Ły-
sogórskiej. Remont objął wyko-
nanie nowej nawierzchni wraz z 
poboczami na odcinku o długości 
115 m.
Wcześniej dokonano wyrównania 
i uzupełnienia istniejącej podbu-
dowy z kruszywa łamanego oraz 
nawierzchnia z asfaltobetonu o 
grubości 6 cm.

Koniec prac na ul. Łysogórskiej

Rok temu, mieszkańcy Gorlic, 
w głosowaniu na budżet oby-
watelski, zdecydowali o remon-
cie ulicy Orzeszkowej. Dzisiaj 
mogą już korzystać ze zmo-
dernizowanej drogi.  
Ulica, często wykorzystywana 
przez kierowców, aby ominąć 
zakorkowane skrzyżowania na 
Zawodziu, od wielu lat była w 
złym stanie i wymagała pilnego 
remontu. Roboty objęły mo-
dernizację nawierzchni drogi o 
długości około 300 m, dzięki 
czemu poprawił się komfort i 
bezpieczeństwo jazdy.  
W ramach prac wykonano fre-

Ul. Orzeszkowej z nową nawierzchnią
zowanie istniejącej warstwy 
asfaltowej, regulację studni i 
krat ulicznych oraz obustron-
ną wymianę krawężników. 
Powstało też wyniesione 
przejście dla pieszych.  
Inwestycję wykona-
ło Przedsiębiorstwo Dro-
gowo Mostowe „Godrom” 
Sp. z o. o. w Gorlicach.  
To nie jedyna inwestycja w ostat-
nim czasie przy ul. Orzeszkowej. 
Obecnie trwa remont 80-metro-
wego odcinka chodnika, który 
wkrótce zyska nową nawierzch-
nię z kostki betonowej. To zada-
nie realizuje Miejski Zakład Usług 
Komunalnych.
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Od połowy listopada trwają prace 
związane z długo oczekiwanym re-
montem ponad półkilometrowego od-
cinka ul. Kochanowskiego. Już wkrót-
ce zyska on nową nawierzchnię.  
Na czas realizacji robót wykonaw-
ca wprowadził czasową zmianę 
organizacji ruchu, która przebie-
gać będzie po istniejącej dro-
dze. W czasie robót ruch odbywał 
będzie się wahadłowo.  
Prace polegały na miejscowym 
frezowaniu istniejącej nawierzch-
ni, ułożeniu warstwy wyrównaw-
czej  i wykonaniu nawierzchni ście-

ralnej z asfaltobetonu.  
Remont ul. Kochanowskiego jest 
jednym z elementów całości zada-
nia mającego na celu wybudowanie 
łącznika w ciągu ul. Batorego i ul. Ko-
chanowskiego. Całość inwestycji do-
pełni budowa ponad kilometra ścieżki 
pieszo rowerowej. Na jej realizację 
Miasto pozyskało dofinansowanie ze 
środków Marszałka Województwa 
Małopolskiego. Realizacja kolejnych 
robót będzie kontynuowana w przy-
szłym roku, obecnie opracowywana 
jest dokumentacja pozostałych eta-
pów.

Zakończył się remont odcinka ul. Kochanowskiego

Trwa II etap przebudowy odcinka ma-
gistrali ciepłowniczej. Dzięki tej inwe-
stycji poprawi się estetyka miasta – z 
krajobrazu Gorlic znikną szpecące rury 
przy ul. Bieckiej, a co najważniejsze 
– zastosowanie nowoczesnych i pre-
izolowanych rur, ograniczy straty cie-
pła na przesyle aż w 70%.  
Zmodernizowany zostanie odcinek 
magistrali sieci ciepłowniczej o długo-
ści 1 181,8 m, a prace potrwają do 30 

września 2020 roku. Drugi etap inwestycji 
jest realizowany przez firmę TERMORES 
Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.  
Pozyskane na realizację zadania pn. „Prze-
budowa odcinka magistrali ciepłowniczej 
w Gorlicach”, środki zewnętrzne pochodzą 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej - szacowany 
koszt całego zadania to 6 988 860,00 zł 
brutto, a dofinansowanie to blisko 50% 
kosztów kwalifikowanych.

Już niedługo z krajobrazu Gorlic znikną szpecące rury
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GORLICE ŚWIĘTOWAŁY 101. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!

11 listopada to wyjątkowa data 
w historii Polski. Odzyskanie 
Niepodległości to dla każdego 
Polaka prawdziwy powód do 
dumy i radości. W tym rado-
snym dniu, gorliczanie, poprzez 
wspólne świętowanie mieli 
niezwykłą okazję, aby oddać 
hołd twórcom i obrońcom od-
rodzonego Państwa Polskiego. 
Świętowanie tej wyjątkowej 
daty, rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w intencji Ojczy-
zny w  Bazylice Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w 
Gorlicach. Przed nabożeń-
stwem zgromadzeni wysłu-
chali programu słowno – mu-
zycznego przygotowanego 
przez młodzież z MZS nr 6. 
Po wspólnej modlitwie na-
stąpił przemarsz pod Po-
mnik Niepodległości.  

Zgromadzeni goście wysłuchali 
okolicznościowego przemówie-
nia Burmistrza Miasta Gorli-
ce Rafała Kukli oraz wspólnie 
odśpiewali hymn państwowy 
w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Niepodległa do Hymnu”. Uro-
czystości zostały zakończone 
złożeniem wieńców i wiąza-
nek kwiatów pod pomnikiem. 
Następnie zgromadzeni udali 
się na ul. Rydarowskiej, gdzie 
odbyło się odsłonięcie no-
wopowstałego muralu „Nie-
podległe Gorlice” oraz krótkie 
spotkanie z artystami, których 
wizja znalazła się na murze. 
Kolejnym punktem wspólnego 
świętowania była Patriotyczna 
Biesiada w Gorlickim Centrum 
Kultury, która od lat idealnie 
wpisuje się w obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości.
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GORLICE ŚWIĘTOWAŁY 101. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI!
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XIII SESJA RADY MIASTA GORLICE

28 listopada br., w sali sesyjnej im. 
W. Biechońskiego w Urzędzie Miej-
skim, odbyła się XIII Sesja Rady 
Miasta Gorlice. Radni zapoznali się z 
informacją o porządku obrad, o spo-
rządzeniu protokołu z obrad XII Se-
sja Rady Miasta, Informacją Burmi-
strza Miasta za okres międzysesyjny 
od 16 października do 16 listopada 
2019 r. oraz rozpatrzyli i przyjęli 19 
projektów uchwał. Pierwsza doty-
czyła przystąpienia Gminy Miejskiej 
Gorlice do realizacji Programu,, Asy-
stent osobisty osoby niepełnospraw-
nej- edycja 2019- 2020”, realizowa-
nego ze środków Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepeł-
nosprawnych (do zadań asysten-
ta należeć będzie m. in. pomoc w 
wyjściu, powrocie oraz w dojazdach 
np. na rehabilitację i zajęcia tera-

peutyczne lub do ośrodków kultury, 
teatru, kina, pomoc w zakupach i 
załatwianiu spraw urzędowych). 
Druga uchwała wyrażała zgodę na 
przyjęcie do realizacji zadania pn.,, 
Małopolski Jarmark Bożonarodze-
niowy 2019 „(przekazanie przez 
Województwo Małopolskie zadania 
własnego do realizacji przez Miasto 
Gorlice w ramach dotacji celowej 50 
000 zł). Pięcioma uchwałami stwier-
dzono zakończenie działalności 5 
gimnazjów w Gorlicach: Gimnazjum 
nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum 
nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 
6- w wyniku reformy ustroju szkol-
nego zapoczątkowanego 1 września 
2017r., rok szkolny 2018/2019 był 
ostatnim rokiem funkcjonowania 
gimnazjów, gdyż uległy one stop-
niowej likwidacji poprzez wyga-

16 października 2019 roku.
•Wręczenie nagród na zakończenie 
Spartakiady dla Seniorów (R. Kukla).
17 października 2019 roku.
•Uroczystość jubileuszowa 100.uro-
dzin mieszkanki Gorlic (R. Kukla).
•,,Bal dla Seniorów” na zaproszenie 
Gorlickiego Stowarzyszenia Seniorów 
(R. Kukla).
19 października 2019 roku.
•Spotkanie okolicznościowe z okazji 
,,Dnia Seniora” zorganizowane przez 
Zarząd Osiedla  Nr 9 ,,Górne” w Gor-
licach (R. Kukla).
21 października 2019 roku.
•Spotkanie robocze w sprawie budo-
wy ścieżek pieszo - rowerowych przy 
drodze krajowej Nr 28 z udziałem 
Wójta Gminy Gorlice, Burmistrza Mia-
sta i Gminy Biecz (R. Kukla).
•Uroczystość pasowania na ucznia 
klasy pierwszej w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 3 w Gorlicach (R. Kukla).
22 października 2019 roku.
•Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezy-
dentów Województwa Małopolskiego 
(Kraków, R. Kukla).
•Wizyta delegacji  z miasta partner-
skiego Kałusz z Ukrainy (R. Kukla).
Na zaproszenie Burmistrza Rafała 

Kukli do Gorlic przyjechali: Burmistrz 
Miasta Kałusz Igor Matwijczuk, przed-
stawiciel Wydziału Organizacyjnego 
Urzędu Miasta Kałusz Oleksandr Kor-
pan, Członek Rady Polsko-Ukraińskiej 
Izby Gospodarczej Giennadij Mykyta 
oraz przedsiębiorca Vasylʹ Terletsʹkyy. 
Zaproszeni goście odwiedzili  m.in. 
oczyszczalnię ścieków MPGK Sp. z 
o.o. w Gorlicach oraz MZK Sp. z o.o. 
w Gorlicach.
23 października 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawicielami  
Związku Nauczycielstwa Polskiego - 
Oddział Gorlice w sprawie  projektu 
Regulaminu wynagradzania nauczy-
cieli (Ł. Bałajewicz).
24 października 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Renatą Filipowicz 
Prezesem Kwiatonowickiego Stowa-
rzyszenia Homini w sprawie organi-
zacji IX edycji Gali Wolontariatu w 
Gorlicach  (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z Panem Janem Konopką 
w sprawie zagospodarowania budyn-
ku przy ul. 3-Maja 1 w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
25 października 2019 roku.
•Spotkanie z przedsiębiorcami pro-
wadzącymi działalność w Strefie Ak-

tywności Gospodarczej w sprawie roz-
wiązań komunikacyjnych i możliwości 
dalszego rozwoju (R. Kukla).
28 października 2019 roku.
•Wizyta w MPGK Sp. z o.o. w Gorli-
cach, w związku z zakupem specjali-
stycznego pojazdu w ramach dotacji 
pozyskanej z projektu pn. „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglo-
meracji Gorlice” (R. Kukla).
•Spotkanie z przedstawicielami Firmy 
,,Empol” Gorlice Sp. z o. o. w spra-
wie zdarzenia związanego z pożarem 
składowiska odpadów w Gorlicach (R. 
Kukla).
•Spotkanie okolicznościowe z okazji 
,,Dnia Seniora” na zaproszenie Klubu 
Seniora Osiedle Młodych działającego 
przy Zarządzie Osiedla nr 5 w Gorli-
cach. (R. Kukla).
29 października 2019 roku.
•Spotkanie w Starostwie Powiatowym 
w Gorlicach dotyczące inwestycji po-
wiatowych na terenie Miasta Gorlice 
(R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Bogdanem Ro-
mankiem wykonawcą termomoder-
nizacji budynku szatni na stadionie 
OSiR w Gorlicach, w ramach projektu 
realizowanego przez ZGZG (R. Kukla).

31 października 2019 roku.
•Zapalenie symbolicznych zniczy na 
grobach nieżyjących Włodarzy Miasta 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Udzielenie wywiadu uczniom z Miej-
skiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach 
(R. Kukla).
1 listopada 2019 roku.
•Kwesta dobroczynna na rzecz Kuchni 
dla Ubogich ,,CARITAS” na Cmenta-
rzu Komunalnym w Gorlicach (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz).
•Kwesta na rzecz renowacji zabytków 
na Cmentarzu Parafialnym w Gorli-
cach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
4 listopada 2019 roku.
•Wręczenie koszulek z wizerunkiem 
Ignacego Łukasiewicza uczniom klas 
pierwszych w Miejskim Zespole Szkół  
Nr 5 w Gorlicach, w ramach akcji 
obejmującej wszystkich pierwszokla-
sistów z gorlickich szkół, promującej 
historię przemysłu naftowego w Gor-
licach (R. Kukla).
5 listopada 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Katarzyną Wę-
grzyn-Madeja Zastępcą Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kra-
kowie w sprawie zadań związanych 
z drogami wojewódzkimi na terenie 

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 października 2019 roku do 15 listopada2019 roku

szenie. W pozostałych uchwałach: 
przyjęto Miejski Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejski Program 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2020 ; wyrażono zgodę na zawarcie 
kolejnych umów dzierżawy; wyra-
żono zgodę na zawarcie porozu-
mienia międzygminnego w sprawie 
powierzenia Miastu Gorlice zadania 
organizacji publicznego transpor-
tu zbiorowego ( Z dniem 1stycznia 
2020 r. planowane jest uruchomie-
nie świadczenia usług o charakterze 
użyteczności publicznej na liniach 
komunikacji miejskiej obsługujących 
teren Gminy Moszczenica. Usługi te 
realizowane byłyby przez MZK Sp. z 
o.o. w Gorlicach, po podpisaniu po-
rozumienia przez Burmistrza Miasta 
Gorlice i Wójta Gminy Moszczenica) 
; określono wzór deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, składanej 
przez właściciela nieruchomości; 
przyjęto szczegółowy sposób i za-
kres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z te-
renu Miasta Gorlice i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nierucho-
mości opłatę za gospodarownie od-
padami komunalnymi; wprowadzo-
no regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Gorlice; 

ustalono opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki 
takiej opłaty oraz stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności 
i ustalenia ryczałtowej stawki opła-
ty za rok, a także ustalenia kwoty 
zwolnienia z części opłaty właścicieli 
nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi, kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym oraz 
określenia stawki opłaty podwyż-
szonej za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi; przystąpiono do 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Mia-
sta Gorlice w rejonie ulic Parkowej i 
Sportowej; zmieniono przebieg dróg 
gminnych oznaczonych nr 270277K 
oraz 270290K na terenie Miasta 
Gorlice (zmiana podyktowana jest 
koniecznością ujednolicenia nume-
racji oraz stworzenia jednego ciągu 
drogowego); wyrażono zgodę na 
udzielenie ulgi w spłacie należności 
pieniężnych przypadających Miastu 
Gorlice; zwolniono od podatku od 
nieruchomości obiekty sportowe za-
jęte na potrzeby prowadzenia dzia-
łalności w zakresie kultury fizycznej i 
sportowej. W ostatniej uchwale do-
konano zmiany Budżetu Miasta Gor-
lice oraz Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2019r.
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Miasta Gorlice (Kraków, R. Kukla).
•Spotkanie z Panią Agnieszką Wa-
chowską, Zastępcą Dyrektora GDD-
KiA w Krakowie w sprawie zjazdu z 
drogi krajowej do strefy aktywności 
gospodarczej przy ul. Bieckiej w Gor-
licach (Kraków, R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Hubertem Gu-
zem, Dyrektorem Departamentu 
Funduszy Europejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-
łopolskiego w Krakowie, w sprawie 
realizacji projektu ,,Obszar Starówka 
- lokalne centrum naukowo – kultu-
ralno – sportowo - rekreacyjne wraz 
z przebudową dróg lokalnych i in-
frastruktury technicznej Gorlic” (Kra-
ków, R. Kukla).
•Spotkanie z przedstawicielami Oran-
ge Polska S.A. - Katowice w sprawie 
negocjacji stawki czynszu  najmu 
budynku z przeznaczeniem pod sta-
cję bazową telefonii komórkowej (Ł. 
Bałajewicz).
•Wręczenie nagród laureatom  kon-
kursu plastycznego „Z Gorlic nie-
podległościowa kartka pocztowa”, 
zorganizowanego w ramach projek-
tu „Gorlice 19-19. Wiwat Niepodle-
gła”(Ł. Bałajewicz).
6 listopada 2019 roku.
•Posiedzenie Zarządu Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
•Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z Panem Szymonem Bia-
łoniem przedstawicielem Stowarzy-
szenia ,,Kocham Kolej’’ w sprawie 
dostępności usług kolejowych w po-

wiecie gorlickim (R. Kukla).
•Posiedzenie Zespołu Powiatowego 
Zarządzania Kryzysowego w sprawie 
sytuacji dotyczącej terenów po byłej 
Rafinerii w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie organizacyjne 28. edycji 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy pod hasłem „Wiatr w Żagle”, 
zaplanowanej na 12 stycznia 2020 
roku (Ł. Bałajewicz).
7 listopada 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawicielem Biura 
Podróży KRIS TOUR w Gorlicach na 
temat bieżącej działalności, świadczo-
nych usług turystycznych (R. Kukla).
•Spotkanie w siedzibie Radia Kraków 
- oddział Nowy Sącz w sprawie bie-
żących wydarzeń i promocji Miasta 
Gorlice (Nowy Sącz, R. Kukla).
•Odbiór inwestycji - zmodernizowanej 
drogi przy ulicy Orzeszkowej, zreali-
zowanej w ramach Budżetu Obywa-
telskiego (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z Panem Mariuszem  Du-
szowiczem, Dyrektorem OSiR w Gor-
licach  w sprawie realizowanej inwe-
stycji w Małastowie oraz programu 
funkcjonalno- użytkowego dotyczące-
go krytej pływalni ,,Fala” w Gorlicach 
(R. Kukla).
9 listopada 2019 roku.
•Spotkanie okolicznościowe podsu-
mowujące działalność organizacji LOK 
- Gorlice w 2019 roku ,  połączone z 
ogólnopolskimi obchodami 75-lecia  
LOK (R. Kukla).
•Uroczysty Koncert z okazji 30. rocz-
nicy upadku muru berlińskiego na 
zaproszenie Konsula Generalnego 

Niemiec w Krakowie (R. Kukla).
Po koncercie odbyło się spotkanie w 
którym udział wzięli Pan Rafał Kukla 
Burmistrz Miasta Gorlice oraz przed-
stawiciele Miasta Sommerda z Nie-
miec - Burmistrz Pan Ralf Hauboldt 
i Przewodniczący Rady Miasta Pan 
Burkhard Zeidler. Rozmowy  dotyczyły 
nawiązania współpracy partnerskiej 
pomiędzy Miastem Gorlice i Miastem 
Sommerda (Lusławice, R. Kukla). 
•VIII ,,Spotkanie Pokoleń” na zapro-
szenie Zarządu Gorlickiego Stowarzy-
szenia Przyjaciół I LO im. M. Kromera 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
11 listopada 2019 roku.
•Uroczystości z okazji 101. rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści – w Bazylice Mniejszej w Gorlicach 
odbyła się uroczysta msza święta, 
pod Pomnikiem Niepodległości zło-
żono kwiaty i zapalono symboliczny 
znicz, odsłonięto nowopowstały  Mu-
ral Niepodległościowy przy ul. M. Ry-
darowskiej w Gorlicach (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
•Uroczyste spotkanie jubileuszowe 
podsumowujące 20 lat współpracy 
partnerskiej Miasta Gorlice i Miasta 
Bardejów (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
W spotkaniu uczestniczył Konsul Re-
publiki Słowackiej Slavomír Nagy, 
władze samorządowe Miasta Barejów 
na czele z  Zastępcami Burmistrza 
Mgr. Evą Hudakovą i Mgr. Vladimirem 
Savchinskym,  przedstawiciele Władz 
Miasta Gorlice oraz zaproszeni goście 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
•Podsumowanie zawodów w strzela-

niu o Puchar Burmistrza, zorganizo-
wanych z okazji Święta Niepodległo-
ści (R. Kukla).
•Zakończenie zawodów w strzelaniu, 
zorganizowanych dla szkół im. Jana 
Pawła II z powiatu gorlickiego na za-
proszenie Gorlickiego Strzeleckiego 
Bractwa Kurkowego (R. Kukla).
•Biesiada pieśni patriotycznych w ra-
mach obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości (R. Kukla).
13 listopada 2019 roku.
•Doraźne posiedzenie Wojewódzkie-
go Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
w sprawie zagrożenia wynikającego 
ze składowania odpadów niebez-
piecznych na terenie byłej Rafinerii w 
Gorlicach (Kraków, R. Kukla, Ł. Bała-
jewicz).
14 listopada 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Waldemarem 
Ziółkowskim Prezesem GKS - Gorlice 
w sprawie działalności Klubu (R. Ku-
kla).
•Spotkanie okolicznościowe ,,Wie-
czorek u Długoszów” na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 6 ,,Zawodzie’’ w 
Gorlicach (R. Kukla).
15 listopada 2019 roku.
•Zebranie mieszkańców Osiedla Nr 11 
,,Łysogórskie’’ w Gorlicach na zapro-
szenie Zarządu Osiedla nr 11 ,,Łyso-
górskie” w Gorlicach  (R. Kukla).

 Joanna Bu-
bak inter-
pelowała w 
sprawie po-
prawy bez-
p i e c z e ń -
stwa ruchu 
na ul. Sikor-

skiego
W odpowiedzi na interpelację z 
dnia 4.11.2019 roku w sprawie 
popraw bezpieczeństwa ruchu 
na ul. Sikorskiego i montażu 
radarowych tablic świetlnych 
informuje, wniosek był rozpa-
trywany przez Zarząd Powia-
tu Gorlickiego. Z uzyskanych 
w dniu dzisiejszym informacji 
wynika, że wnioskowane tabli-
ce zostaną zamontowar przez 
Zarządcę drogi tj. Powiatowy 
Zarząd Drogowy w Gorlicach.

B o g u m i ł a 
Burkot zło-
żyła inter-
pelację w 
s p r a w i e 
przebudo-
wy scho-

dów i pochylni kładki na 
rzece Ropie
W odpowiedzi na interpelację z 
dnia 30.10.2019 roku w spra-
wie przebudowy schodów i po-
chylni z kładki na rzece Ropie 
informuję, że w chwili obecnej 
nie ma możliwości finansowych 
wprowadzenia zadania do przy-
szłorocznego budżetu Miasta. 
Rozważę możliwość wprowa-
dzenia zadania do realizacji w 
przypadku pozyskania środków 
zewnętrznych w trakcie roku 
budżetowego. Należy zazna-
czyć, że zarówno przebudowa 
schodów jak i pochylni jest czę-
ścią większego zadania związa-
nego z remontem kładki dla 
pieszych. Elementy te muszą 
być całkowicie przebudowane 
na konstrukcje niezależne od 
konstrukcji kładki. Konieczne 
jest wprowadzenie systemu 
dylatacji na przyczółku i umoż-
liwienie swobodnych odkształ-
ceń ustroju nośnego kładki. 
Kolejna interpelacja doty-
czyła poprawy bezpieczeń-

stwa pieszych na przejściu 
w obrębie skrzyżowania 
ulic: Krzewickiego, Łokiet-
ka i Węgierskiej.
W odpowiedzi na interpelację z 
dnia 30.10.2019 roku w spra-
wie poprawy bezpieczeństwa 
pieszych na przejściu w obrę-
bie skrzyżowania ulic: Krzewic-
kiego, Łokietka i Węgierskiej 
informuję, że wnioskowane 
słupki zabezpieczające zosta-
ną zamontowane przez służby 
miejskie do końca bieżącego 
roku. 
Interpelowała też w spra-
wie wzmocnienia wału 
przeciwpowodziowego na 
rzece Ropie
W odpowiedzi na Pani in-
terpelację zgłoszoną na se-
sji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 31.10.2019r. w sprawie 
wzmocnienia wału przeciwpo-
wodziowego na rzece Ropie 
przed    mostem na ul. Par-
kowej informuję, że pismem z 
dnia 5.11.2019r. Urząd Miejski 
w Gorlicach  ponownie wystą-

pił do Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego – Wody Polskie 
z prośbą o przeanalizowanie 
tematu oraz udzielenia odpo-
wiedzi zainteresowanym.

Adam Pie-
c h o w i c z 
złożył inter-
pelację w 
s p r a w i e 
prac kon-
serwacyj-
nych poto-

ku. 
W odpowiedzi na Pana in-
terpelację zgłoszoną na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
31.10.2019r. w sprawie pod-
jęcia działań zmierzających do 
przeprowadzenia  prac konser-
wacyjnych potoku GOR/P/715, 
w tym jego kompleksowej re-
gulacji informuję,  że pismem 
z dnia 5.11.2019r. Urząd Miej-
ski w Gorlicach wystąpił do 
zarządcy potoku z prośbą o 
udrożnienie oraz regulację ko-
ryta na całym odcinku cieku.

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice
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W związku z nowelizacją prze-
pisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, Burmistrz Miasta Gor-
lice skierował na XIII Sesję 
Rady Miasta Gorlice projekty 
uchwał zmieniające zasady 
pobierania opłat za wywóz 
odpadów komunalnych.  
Ustawowe zmiany spowodo-
wały przede wszystkim dra-
styczny wzrost cen za tonę 
odpadów, a co za tym idzie, 
koniecznym stało się podnie-
sienie obowiązującej stawki 
z dotychczasowych 8 zł od 
osoby na 17,50 zł. Dla przy-
kładu, porównując koszty 
wywozu  odpadów zmiesza-
nych oraz segregowanych 
w roku bieżącym i szacun-
ków na rok przyszły, wyno-
szą one odpowiednio: 430,92 
zł/t i 205,20 zł/t  - 2019 
r.,  722,52 zł/t i 835,92 zł/t - 
2020 r. Regulacja ta nakłada 
także na wszystkich obywa-
teli obowiązek segregacji 
odpadów oraz przewiduje 
opłatę podwyższoną za jej 
nieprzestrzeganie.  
Miasto Gorlice przeprowadzi-
ło w bieżącym roku pierwsze 
postępowanie przetargowe 

Od 2020 roku nowe stawki oraz zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Gorlice
na wywóz odpadów komu-
nalnych w 2020 r., w wyniku 
którego jedyna złożona oferta 
opiewała na kwotę 7 551 879 
zł i była o 2 mln zł większa niż 
zaplanowano. W związku 
z powyższym, przetarg zo-
stał unieważniony. Oferta ta 
daje jednak obraz aktualnie 
obowiązujących cen rynko-
wych i wymusza konieczność 
podjęcia uchwał przez Radę 
Miasta Gorlice, związanych z 
pokryciem wyższych kosztów 
wywozu odpadów.   
Dodatkowo trzeba brać pod 
uwagę rosnącą ilość odpa-
dów produkowanych przez 
Gorliczan. W roku 2016 wy-
generowaliśmy rocznie 8 484 
tony śmieci, rok 2017 to już 
9 093 tony, a rok 2018 to 9 
498 ton. Rok 2019 nie został 
jeszcze podsumowany, ale w 
związku z obserwowaną ten-
dencją prognozuje się również 
przyrost. Szacowana do prze-
targu ilość  odpadów do ode-
brania na terenie Gorlic w roku 
przyszłym wynosi 10 078 ton. 
Nowe stawki zaczną obo-
wiązywać mieszkań-
ców od 1 stycznia 2020 r.  
Nie tylko Miasto Gorlice zma-

ga się z problem wzrostu cen 
za wywóz odpadów. Temat 
ten dotyczy miast i gmin z 
całej Polski. Był on już po-
ruszany na Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów 
Małopolski. Gwałtowny wzrost 
cen za wywóz odpadów w 
2020 dotknie więc wszystkich 
Polaków. Dla przykładu opła-
ty przyjęte/prognozowane 
do przyjęcia na rok 2020 za 
wywóz odpadów w Rabce to 
18,00 zł, w Jaworznie 22,00 zł, 
a w Piasecznie 27,00 zł.  
Wprowadzone w kraju zmiany 
w systemie gospodarowania 
odpadami w gminach wiążą 
się również z możliwością sto-
sowania częściowego zwolnie-

nia w opłacie, dla mieszkań-
ców domów jednorodzinnych, 
którzy kompostują bioodpa-
dy.  Kwota zwolnienia w mie-
ście Gorlice wyniesie  2,00 zł 
na mieszkańca na miesiąc. 
Zachęcamy więc do zago-
spodarowania bioodpadów w 
przydomowych kompostow-
nikach, co wpłynie na ob-
niżenie ponoszonych opłat, 
a także pozwoli zmniejszać 
strumień odpadów komunal-
nych, a  tym samym koszty 
ponoszone przez gminę.  
Ostateczna kwota opłat za 
wywóz odpadów komunal-
nych wyniknie po ostatecznym 
rozstrzygnięciu przetargu.

W Miejskim Zespole Szkół nr 6 
zakończyły się prace związane 
z remontem jadalni szkolnej 
oraz kuchni i zmywalni, na któ-
ry Miasto pozyskało 80 tys. zł z 
rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”.
W pomieszczeniach kuchen-
nych oraz w zmywalni wyko-
nano prace modernizacyjne 
punktów wodno - kanaliza-
cyjnych oraz nową okładzinę 
ścienną z płytek ceramicznych.
W pomieszczeniu zmywalni 
wymieniono okienko zwrotu 
naczyń wraz z parapetem i 
przyległymi drzwiami.

W pomieszczeniach kuchen-
nych, zmywalni i jadalni wy-
konano także prace malarskie, 
które objęły malowanie su-
fitów, ścian oraz przewodów 
wentylacyjnych farbami emul-
syjnymi oraz olejnymi.
Całość zrealizowanych prac 
kosztowała 125 886,57 zł.
Wyposażenie zakupione w ra-
mach programu, to:
- 100 szt. krzeseł do jadalni,
- zmywarka kapturowa do na-
czyń z dozownikiem płynów,- 
mikser ręczny,
- maszynka do mielenia mięsa 
w komplecie z sitkami,

- ostrzałka elektryczna do noży,
- zestaw noży kuchennych ku-
tych,

- zestaw pojemników GN z po-
krywami

„Posiłek w szkole i w domu” - nowa infrastruktura w MZS nr 6

21 listopada w Miejskim  Zespole 
Szkół Nr 3 w Gorlicach odbyła się 
ostatnia już edycja programu profi-
laktyki uzależnień behawioralnych 
pn. Gra profilaktyczna „CUDER”.
Realizatorem programu była Fun-
dacja Wspomagająca Wychowanie 
„Archezja”, która pozyskała środ-
ki z Województwa Małopolskiego 
na realizację zadania publicznego 
„Profilaktyka i przeciwdziałanie 
uzależnieniom, w tym uzależnie-

niom behawioralnym w 2019 roku.”
W ramach projektu odbyły  się spo-
tkania z wychowawcami, nauczy-
cielami oraz rodzicami, podczas 
których zwrócona została uwaga 
na zagrożenia związane z kompu-
terem i internetem. Przekazane 
zostały niezbędne informacje doty-
czące tego jak rozpoznać sygnały 
ostrzegawcze o podnoszącym się 
ryzyku uzależnienia wśród dzieci 
i młodzieży. W programie wzięło 

udział 98 uczniów z klas VI-VIII.
Projekt został przeprowadzony w 
ramach realizacji Miejskiego  Pro-
gramu  Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia  Problemów  Alkoholowych  i 
Narkomanii na rok 2019.

Gra profilaktyczna „CUDER”
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28 listopada br. w Tarnowie od-
był się wojewódzki finał trójek 
koszykarskich dla rocznika 2006. 
Gorlice reprezentowali koszyka-
rze z MZS nr 1, na co dzień tre-
nujący w klubie MKS GORLICE. 
Po znakomitej grze zajęli 2 miej-
sce, ulegając w finale Wieliczce 
10:12. W całym turnieju wygrali 
6 z 8 rozegranych pojedynków. 
Serdecznie gratulujemy!
Jest to nowa konkurencja, któ-
ra została wprowadzona przez 
Małopolski Szkolny Związek 
Sportowy do rywalizacji między 
szkołami. Drużyna składa się z 
4 zawodników (3 zawodników 
na boisku i 1 zmiennik). Mecze 
rozgrywane są na boisku z jed-

nym koszem (wysokość 2,60m 
- Igrzyska Dzieci, 3,05m - Igrzy-
ska Młodzieży). Za każdy celny 
rzut z pola wewnątrz łuku przy-
znaje się 1 pkt, z pola za łukiem 
2 pkt, z rzutu osobistego 1 pkt.
W  Igrzyskach Młodzieży w Tar-
nowie uczestniczyło 12 repre-
zentacji szkół.
Szkołę nr 1 reprezentowali:
1.Wiktor Krupczak
2. Michał Stępień
3. Hubert Kulka
4. Oliwier Konieczny

Opiekunem i trenerem klubo-
wym jest Daniel Ignar.
Wyniki:
Ćwierćfinał

SP1 Gorlice – SP Bochnia  8:4
Półfinał
SP1 Gorlice – SP Nowy Sącz 
13:9
FINAŁ
SP 1 GORLICE – SP 2 WIELICZ-
KA  10:12

To  wielki sukces młodych ko-
szykarzy, którzy z wielkim zaan-
gażowaniem walczyli z kolegami 
z klubów małopolskich m.in. Re-
gis Wieliczka, Unia Tarnów, MKS 
Limanowa, KS Bochnia, Nowy 
Sącz.

II miejsce MZS 1 Gorlice w finale Małopolskich 
Igrzyskach Młodzieży w Koszykówce

„Sport to zdrowie, niech się 
każdy o tym dowie” to hasło 
przewodnie tegorocznej edycji 
Europejskiego Tygodnia Spor-
tu dla Wszystkich. Wzorem 
lat ubiegłych Miasto Gorlice 
również włączyło się w spor-
tową rywalizację propagującą 
ideę sportu dla wszystkich, co 
zaowocowało IV miejscem w 
XXV Sportowym Turnieju Miast 
i Gmin – Małopolska 2019 w 
kategorii miast od 15 tys. do 
40 tys. mieszkańców.
Tradycyjnie już w dniach od 26 
maja do 1 czerwca 2019 r. w 
naszym mieście organizowane 

zostały masowe imprezy rekre-
acyjno – sportowe w ramach 
XI Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich i jubi-
leuszowego XXV Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin.
Naczelnym celem imprezy jest 
aktywizacja ruchowa jak naj-
większej liczby mieszkańców 
od przedszkolaka do seniora, 
szczególnie tych, którzy nie 
uprawiają sportu systema-
tycznie, a także zwiększenie 
motywacji do wyjścia z domu 
i integracji wokół wydarzeń 
sportowo-rekreacyjnych całych 
rodzin.

IV miejsce w XXV Turnieju Miast i Gmin dla Gorlic

Gorlicki Klub Szachowy „Kornu-
ty”, którego podstawową dzia-
łalnością jest szkolenie dzieci 
i młodzieży oraz organizacja 
i udział w turniejach szacho-
wych, w piątek 22 listopada br. 
świętował Jubileusz XXV - lecia 
działalności.
Z tej okazji w restauracji hote-
lu Margot, odbyło się uroczyste 
spotkanie z udziałem członków 
oraz gości.
Na zaproszenie Prezesa Klubu 
Eugeniusza Liany w wydarzeniu 
uczestniczyli: Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla, Przewod-
niczący Rady Miasta Gorlice 
Robert Ryndak, Kierownik Wy-
działu Oświaty, Kultury i Spraw 

Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach Aleksander Augu-
styn wraz z pracownikami wy-
działu: Zastąpcą Kierownika 
Jerzym Knotem, Bożeną Róź, 
Piotrem Gajdą oraz Koordyna-
tor Biura Informacji i Promocji 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
Marcin Gugulski.
Uroczystość była także okazją 
do podsumowania dotychczaso-
wej działalności oraz owocnej, 
szachowej współpracy polsko – 
słowackiej.
W trakcie wydarzenia uhono-
rowane zostały osoby, które na 
przestrzeni ostatnich lat, aktyw-
nie wspierały działalność Klubu.

Jubileusz 25 - lecia Gorlickiego Klubu Szachowego
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Uczestnicy wernisażu, któ-
ry odbył się 20 listopada br. w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Stanisława Gabryela w 
Gorlicach mieli niepowtarzalną 
okazję przenieść się w czasie 
o sto lat wstecz, do historycz-
nego momentu, kiedy nasze 
miasto i cała Polska podnosiły 
się z wojennej pożogi.  
Jesienią 1919 roku, w salach 
Starostwa Powiatowego w Gor-
licach, miejscowi społecznicy 
urządzili pierwszą wystawę upa-
miętniającą wydarzenia I wojny 
światowej w Gorlicach. W 1935 
roku Towarzystwo Upiększania 
Miasta Gorlic i Okolicy, kontynu-
ując działalność swych poprzed-
ników, zorganizowało Drugą 
Wystawę Pamiątek Wojennych. 
W tym roku, chcąc uczcić pa-

mięć poległych podczas bitwy 
pod Gorlicami oraz uhonoro-
wać organizatorów Pierwszej 
Wystawy Pamiątek Wojennych: 
ks. Bronisława Świeykowskie-
go, Aleksandra Strzelbickiego, 
Konstantego Laskowskiego, Jó-
zefa Baruta oraz Jana Benisza 
przygotowaliśmy jej trzecią od-
słonę. Wystawa składa się do-
kumentów, militariów i pamią-
tek pochodzących ze zbiorów 
osób prywatnych, stowarzyszeń 
historycznych i instytucji. Pod-
czas wydarzeni, zgromadzonych 
gości w imieniu Burmistrza Ra-
fała Kukli przywiatał, Kierow-
nik Wydziału Oświaty Kultury i 
Spraw Społecznych.  
Serdecznie zapraszamy do zwie-
dzania tej niespotykanej eks-
pozycji, która jest dostępna do 

Państwa dyspozycji w godzinach 
pracy biblioteki do końca 2019 
roku. Grupy zorganizowane za-
praszamy po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu ter-
minu z pracownikami Czytel-
ni Głównej MBP w Gorlicach 
(tel. 18 352 19 62).  
Zachęcamy także do zapozna-
nia się z bibliografią pozycji 
związanych z bitwą gorlicką, 
pozostających w zbiorach biblio-
teki, którą znajdziecie Państwo 
na naszej biblioteki.  
Projekt „Wojenna witryna” zo-
stał dofinansowany ze środków 
Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2022 
w ramach Programu Dotacyjne-
go „Koalicje dla Niepodległej”. 
Źrodło: MBP Gorlice

Wojenna witryna - wernisaż wyjątkowej wystawy

26 listopada br. w auli Zespołu Pań-
stwowych Szkół Muzycznych w Gor-
licach  odbył się finał  XXV edycji 
Konkursu „Znam Moje Miasto, znam 
Ziemię Gorlicką”, zorganizowanego  
przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Gorlickiej o tematyce: „Ziemia Gorlic-
ka w stulecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości w latach 1918 - 2018”. 
Celem konkursu było m.in. popula-
ryzowanie wśród uczniów wiedzy hi-
storycznej i zachęcanie ich do samo-
dzielnego jej zdobywania, rozwijanie 
zainteresowań własnym regionem, 
upowszechnienie wiedzy o przeszłości, 
osiągnięciach i rozwoju Ziemi Gorlickiej 
w latach 1918-1918 oraz kształtowanie 
i pogłębianie postaw patriotycznych. 
Roman Trojanowicz - Prezes Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Gorlickiej otwo-
rzył finał konkursu, przywitał przybyłych 
gości, nauczycieli oraz młodzież wraz z 
rodzicami. Pięknym wprowadzeniem do 
konkursu było wystąpienie Kingi Święs 
- uczennicy kl. VIII ze Szkoły Podstawo-

wej im. Adama Mickiewicza w Domini-
kowicach, która zaśpiewała trzy pieśni: 
„Patriotyzm”, „Wolność” i „Ojczyzna”. 
Za zorganizowanie konkursu odpowia-
dała Sekcja ds. Współpracy z Młodzieżą 
SMZG. Konkurs poprowadziła Barbara 
Wiatr. Finał konkursu przeprowadzony 
został  w formie quizu - uczniowie lo-
sowali i odpowiadali na pytania, które 
czytała Małgorzata Markowicz. Komisja 
Konkursowa w składzie Maria Głowac-
ka-Grądalska - SMZG, Ewa Przybycień - 
SMZG oraz Aleksander Augustyn - Urząd 
Miejski w Gorlicach, oceniła wypowie-
dzi uczniów i ustaliła listę laureatów. 
Zwycięzcami konkursu zostali:
KATEGORIA - SZKOŁY PODSTAWOWE
MIEJSCE I  
Marta Wędrychowicz – kl. VI Szkoły 
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w 
Szymbarku
MIEJSCE II  
Szymon Połeć - kl. VI Szkoły Podstawo-
wej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Sękowej

XXV edycja konkursu - Znam moje miasto, znam Ziemię Gorlicką

MIEJSCE III  
Oliwia Konopka - kl. VII Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 im. św. Jana Kantego w 
Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach 
KATEGORIA - SZKOŁY PONADPODSTA-
WOWE
MIEJSCE I  
Paweł Sienkiewicz - kl. III Liceum Ogól-
nokształcące im. Marcina Kromera w 
Gorlicach
MIEJSCE II  
Kacper Gargula - kl. I Techni-

kum Zespołu Szkół Zawodo-
wych im. św. Jadwigi Królowej 
w Bieczu.  
Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy 
i nagrody książkowe, a laureaci dodat-
kowo nagrody pieniężne. Opiekunom, 
doceniając ich zaangażowanie, Pre-
zes Stowarzyszenia wręczył dyplomy, 
książki oraz upominki.     
Tekst: Barbara Wiatr  
Zdjęcia: Zespół Szkół Zawodowych im. św. Jadwigi Królo-
wej w Bieczu

W tym roku, 14 lutego, mi-
nęła 180. rocznica urodzin 
Wojciecha Biechońskiego. 
To jeden z najwybitniejszych burmi-
strzów w historii Gorlic - romantyk 
i pozytywista pochowany z general-
skimi honorami 2 stycznia 1927 r. na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie, o którym w lwowskim „Słowie 
Polskim” potomni napisali: „ - mąż 
(...) o nieskazitelnym charakterze, 

kryształowej duszy, serca czułego 
na nieludzką dolę, ofiarnego, goto-
wego do największych poświęceń”. 
O tej pięknej i szlachetnej posta-
ci - patronie Parku Miejskiego w 
Gorlicach, patronie Sali Obrad Rady 
Miasta Gorlice, patronie ulicy w 
dzielnicy Sokół - pamiętali studenci 
Uniwersytetu Złotego Wieku w Gor-
licach. 13 listopada br., w Domu Pol-
sko- Słowackim, wysłuchali wykładu 

- prelekcji Sławomira Kowalskiego, 
dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 6 im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej, 
niezwykłego pasjonaty lokalnej hi-

storii, doskonałego znawcy postaci 
Wojciecha Biechońskiego - tropi-
ciela, poszukiwacza i badacza jego 
życia, i działalności konspiracyjnej. 

O Wojciechu Biechońskim na UZW
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Miejski Zespół Szkół nr 5 po 
raz kolejny dołączył do akcji 
„Niepodległa do Hymnu!”.  
8 listopada cała społecność 
szkolna zebrała się na sali 
gimnastycznej aby wspól-
nie odśpiewać hymn.  
Najmłodsi uczniowie MZS nr 
5 przynieśli specjalnie na tę 
okazję flagi, które otrzymali od 
Burmistrza Rafała Kukli.  
Mamy nadzieję, że wspólne 
śpiewanie hymnu stanie się 
szkolną tradycją.

Niepodległa do Hymnu!

5 listopada br., w Pawilonie 
Historii Miasta Gorlice odbył 
się uroczysty wernisaż wy-
stawy prac nagrodzonych i 
wyróżnionych w konkursie 
plastycznym „Z Gorlic niepod-
ległościowa kartka pocztowa”, 
który został zorganizowany 
w ramach projektu „Gorlice 
19-19. Wiwat Niepodległa”. 
Wernisaż wystawy pokon-
kursowej został połączony z 
uroczystym wręczeniem dy-
plomów i nagród. W wydarze-
niu licznie uczestniczyli laure-

aci konkursu wraz ze swoimi 
rodzicami i opiekunami. 
Wszystkich zebranych gości w 
imieniu Burmistrza Rafała Kukli 
przywitali jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz, a także Dyrektor 
Gorlickiego Centrum Kultury 
Janusz Zięba, którzy serdecz-
nie pogratulowali uczestnikom 
talentu oraz podziękowali za 
włożony wysiłek oraz przyczy-
nienie się do promowania po-
staw patriotycznych.  
Zadaniem uczestników kon-
kursu było wykonanie projektu 

Wernisaż prac najpiękniejszych 
niepodległościowych pocztówek!

niepodległościowej pocztówki z 
Gorlic, dowolną płaską techni-
ką plastyczną. Konkurs miał na 
celu zaangażowanie mieszkań-
ców w radosne, wspólne świę-
towanie odzyskania niepodle-
głości, przywrócenie pamięci 
o lokalnych bohaterach i wy-
darzeniach związanych z wal-
ką o wolność naszej Ojczyzny. 
Do Gorlickiego Centrum Kultu-
ry wpłynęło ponad 300 prac, 
spośród których jury wyłoni-
ło szesnastu laureatów. Na 
szczególną uwagę zasługuje 

5 prac, które zostały wydru-
kowane na okolicznościowych 
pocztówkach. Wyjątkowe 
pocztówki zostały zaprojekto-
wane przez Magdalenę Gryboś, 
Klarę Pierzchałę, Dominikę Je-
dlecką, Zuzannę Burkot oraz 
Tymoteusza Ziółkowskiego. 
Działanie dofinansowane 
ze środków Programu Wielo-
letniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Progra-
mu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Dokument fabularyzowany pro-
dukcji Telewizji Obiektyw „Łu-
kasiewicz Nafciarz Romantyk” 
został nagrodzony na dwóch 
festiwalach. Jury XIV Festiwa-
lu Polonijnego „Losy Polaków 
2019”, który odbył się w dniach 
6 – 9 listopada 2019 r. w War-
szawie przyznało Producentowi 
Bogdanowi Miszczakowi Nagro-
dę Specjalną za wieloletnie po-
dejmowanie tematyki Festiwali 
Polonijnych „Losy Polaków”. 
Na tegoroczny festiwal została 
zgłoszona ostatnia produkcja 
Telewizji Obiektyw „Łukasiewicz 
Nafciarz Romantyk”. Nagrodę 
w imieniu producenta odebrała 
Magdalena Koszalińska. Festiwal 
Polonijny Losy Polaków organizo-
wany jest przez Fundację Polska-

-Europa-Polonia w ramach wielo-
letniego Programu „Niepodległa”, 
związanego z 100-ną Rocznicą 
Odzyskania Niepodległości.  
Również w sobotę 9 listopada 
film „Łukasiewicz Nafciarz Ro-
mantyk” został doceniony na 17. 
Festiwalu Filmów Optymistycz-
nych Happy End w Rzeszowie. 
Organizatorzy przyznali Nagrodę 
Specjalną Prezesa Polskiej Izby 
Komunikacji Elektronicznej w ka-
tegorii filmów dokumentalnych, 
zrealizowanych przez twórców 
telewizji lokalnych oraz nagro-
dę w kategorii Najlepszy Trailer. 
To już kolejna nagroda dla fil-
mu  „Łukasiewicz Nafciarz Ro-
mantyk”. W maju tego roku 
film zdobył główną nagrodę 
na festiwalu PIKE w Sopocie w 

konkursie „To nas dotyczy”  oraz 
nagrodę publiczności i II miej-
sce w konkursie głównym na  7. 
Zamojskim Festiwalu Filmowym 
„Spotkania z historią”, który od-
był się w sierpniu 2019 r. Po-
nadto został  pokazany w czasie 
tegorocznej 20 edycji Festiwalu 
Filmów Polskich w Los Angeles, 
a także w ramach 31. Festiwa-
lu Filmu Polskiego w Chciago. 
Fabularyzowany dokument „Łu-
kasiewicz Nafciarz Romantyk”, 
który powstał m.in przy wspar-

ciu Miasta Gorlice, opowiada 
o twórcy przemysłu naftowe-
go – Ignacym Łukasiewiczu. 
W rolę tę wcielił się Mariusz 
Bonaszewski. W pozostałych 
rolach wystąpili m.in. Dagny Ci-
pora, Artur Dziurman, Łukasz 
Konopka oraz Mateusz Mikoś. 
Scenariusz filmu napisał Łukasz 
Walczak, reżyseria Maciej Wój-
cik, producent Bogdan Miszczak. 
Źródło: Barbara Pruś - TELEWIZJA OBIEKTYW

Dwa festiwale – trzy nagrody! Sukcesy filmu 
„Łukasiewicz Nafciarz Romantyk”
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Gorliczanie z medalami Mistrzostw Świata!
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SOLIDARNOŚĆ GLINIK 
Z PUCHAREM BUMISTRZA GORLIC

Reprezentanci Gorlic Jerzy Knot 
i Piotr Gawlak zdobyli brązowe 
medale w rywalizacji deblistów 
(w kategorii +50), a Jerzy Knot 
indywidualnie srebrny medal 
(w kategorii +60), podczas roz-
grywanych w Budapeszcie Mi-
strzostw Świata w crossmintonie. 
Nasi zawodnicy nie zapomnie-
li zabrać ze sobą flagi „Gorli-
ce - Miasto Światła”.  
Zawodnikom gratulujemy dużego 
sukcesu i życzymy powodzenia w 
kolejnych turniejach i zawodach. 
Crossminton to połączenie teni-
sa, badmintona i squasha. Wy-
wodzi się z  koncepcji gry opaten-
towanej w Niemczech pod nazwą 
Speedminton®, która jest nowo-
czesną wersją tradycyjnej „ko-
metki” i gwarantuje dobrą zaba-
wę „ANYWHERE, ANYTIME”.  
Ojcem chrzestnym gry jest Bill 
Brandes, wynalazca SPEEDE-
RÓW, czyli specjalnych aero-
dynamicznych lotek odpornych 
na wiatr. Grono entuzjastów z  
utworzonej w 2001 firmy Spe-

edminton GmbH opracowało do 
nich odpowiednie rakiety, lekkie, 
ale z silnym naciągiem, dzięki 
czemu speedery mogły osiągać 
prędkość do 290km/h. To pozwo-
liło stworzyć ciekawą dynamiczną 
grę z dużą dawką adrenaliny.  
Speedery charakteryzują się 
wysoką stabilnością na wietrze, 
a do zabawy nie potrzeba żad-
nych siatek, słupków, kortu. 
Właśnie dlatego można grać 
w różnych miejscach: na pla-
ży, polanie, w śniegu na gór-
skich szczytach, na ulicach, pla-
cach, a nawet dachach!  
W roku 2011 w Berlinie odbyły się 
pierwsze Mistrzostwa Świata, a 
kraje w nich uczestniczące utwo-
rzyły Światową Federację dla no-
wego sportu. Od 2016 roku, na 
prośbę Światowej Federacji Bad-
mintona, nazwę  „speed badmin-
ton” zmieniono na „CROSSMIN-
TON”, by móc w przyszłości bez 
problemów ubiegać się o status 
sportu olimpijskiego.


