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Z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2021,
serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i światła  
w sercach oraz wytrwałości i pomyślności 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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Z okazji Święta 11 Listopada, 
na gorlickim Rynku, przed tab-
licą poświęconą Bohaterom 
Bitwy pod Gorlicami można 
było zobaczyć biało - czerwoną 
kompozycję z kwiatów.

2

Rynek ozdobiła biało-czerwona kompozycja z kwiatów!

Symboliczna flaga Polski, 
ustawiona została z chryzan-
tem przekazanych przez Biuro 
Powiatowe Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
w Gorlicach.

W ramach obchodów Święta 
Niepodległości rozświetliliśmy 
Ratusz barwami narodowymi. 
Udając się na spacer, aż do 
późnego wieczora, można było 
zobaczyć tą wyjątkową ilumi-
nację. 
Wiwat Niepodległa!

BIAŁO-CZERWONE MIASTO ŚWIATŁA!

W ramach akcji Węgierskiego 
Towarzystwa Opieki nad Wo-
jennymi Miejscami Pamięci, 
z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległoś-
ci o godz. 11.11 członkowie 
Narodowych Gorlic zapalili 
na cmentarzu w Łużnej 300 
zniczy, tworząc z nich napis 
„Pamiętamy“ po polsku i wę-

giersku.
Złożone zostały także wiązan-
ki kwiatów w barwach Polski i 
Węgier. Po akcji, znicze trafiły 
na groby poległych żołnierzy.  
Narodowe Gorlice powstały w 
sierpniu 2013 roku, aby pro-
mować w regionie postawę 
patriotyczną i idee narodową.

Zapalili 300 zniczy na Pustkach
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URZĄD MIEJSKI 
W GORLICACH

tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz

SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek – Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO – PODATKOWEJ

Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I PROMOCJI
Wojciech Zapłata – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków  
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach po 
wcześniejszym ustaleniu terminu 

z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.
Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  

w zakładce Wydziały.

Odzyskanie Niepodległości 
to dla każdego Polaka praw-
dziwy powód do dumy i ra-
dości.
11 listopada br., punktualnie o 
godz. 11:11 odbyło się uroc-
zyste złożenie wiązanek i za-
palenie zniczy pod Pomnikiem 
Niepodległości przy ul. Biec-
kiej.
Wyjątkowe święto, ze wzglę-
du na pandemię, wyglądało 

nieco inaczej niż w latach 
poprzednich.
Złożenie zniczy pod 
pomnikiem Niepodległości 
W  symbolicznych uroczys-
tościach pod pomnikiem 
udział wzięli Poseł na Sejm 
RP Barbara Bartuś, Radna 
Województwa Małopolskie-
go Jadwiga Wójtowicz, Sta-
rosta Gorlicki Maria Gubała, 
Burmistrz Miasta Gorlice 

102. rocznica odzyskania Niepodległości102. rocznica odzyskania Niepodległości

Rafał Kukla oraz Wójt Gminy 
Gorlice Jan Przybylski.
W tym czasie, Zastępca Bur-
mistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz oraz Sekretarz 
Daniel Janeczek, włączyli się 
w akcję węgierskiego Towar-
zystwa Opieki nad Wojennymi 
Miejscami Pamięci oraz Fun-
dacji KRAJCZÁROS, zapalając 
znicze na gorlickich cmentar-
zach wojennych.
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W Nowym Sączu został ak-
tywowany oddział Towarzystwa 
Polsko-Austriackiego. Organizacja 
zrzesza członków z całego regio-
nu – od Mszany Dolnej po Gorli-
ce, ale również z innych części 
Małopolski. To jedyna tego typu 
inicjatywa na terenie naszego wo-
jewództwa.
Początki TPA w Nowym Sączu 
sięgają 1993 r., kiedy miłośnicy 
kultury austriackiej założyli od-
dział organizacji w mieście. Jego 
prezesem była Małgorzata Bor-
sukowska - Stefaniczek. Po kil-
kuletniej przerwie jej działalność 
została wznowiona. Od 2020 r. 
prezesem oddziału jest Łukasz 

Połomski, zaś jego zastępcą Michał 
Wójcik.
Przedstawicielem TPA na ziemi 
gorlickiej jest Sławomir Mrozek. W 
składzie TPA znalazło się mnóstwo 
społeczników, miłośników Austrii, 
a szczególnie wielu historyków.
Zajmujemy się historyczno-kul-
turowym dziedzictwem Galicji w 
kontekście relacji polsko-austriac-
kich. Galicji już nie ma. Wielozna-
czność nazwy „Po GalicjI“ dotyczy 
zatem przeszłości i przyszłości 
miejsca oraz współczesnej recep-
cji mitu Galicji, który jest naszym 
wspólnym doświadczeniem. Tę 
opowieść chcemy rozszerzyć na 
współczesną Austrię i jej kulturę. 

O Austrii i Galicji – nowe stowarzyszenie w regionie

Zabytkowa, neogotycka kaplica 
Rodziny Miłkowskich, znów wyglą-
da jak ponad wiek temu. Prace 
przy jednej z najpiękniejszych 
nekropolii gorlickiego Cmentarza 
Parafialnego, znajdującej się w 
jego centralnym punkcie, są już na 
ukończeniu.
Kaplica ze względu na zły stan 
techniczny wymagała remontu. 
Priorytetową sprawą było wykona-
nie izolacji ścian fundamentowych 
krypty, odprowadzenie wód dre-
nażowych i powierzchniowych z 
dachu oraz wykonanie przebudowy 
schodów wejściowych wraz z po-
sadzką z piaskowca.
Ponadto w ramach zadania wyko-
nana została renowacja ceglanej 

Dobiega końca konserwacja Kaplicy 
Cmentarnej Rodziny Miłkowskich

powierzchni ścian, elementów 
kamiennych i detali architekto-
nicznych oraz konserwacja ścian 
wewnętrznych kaplicy.
Inwestycja obejmująca wszyst-
kie wyżej wymienione prace po-
chłonęła ok. 240 000 zł.
Jak już wcześniej informowa-
liśmy, 28 maja br. Radni Rady 
Miasta Gorlice przyjęli zapropo-
nowaną przez Burmistrza Rafała 
Kuklę uchwałę w sprawie udzie-
lenia z budżetu Miasta dotacji 
kwocie 30 000 zł dla Parafii p.w. 
Narodzenia NMP w Gorlicach, na 
wykonanie prac konserwator-
skich przy Kaplicy Cmentarnej 
Rodziny Miłkowskich na Cmen-
tarzu Parafialnym w Gorlicach.

Remont dofinansowany został 
również z Budżetu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Adminis-
tracji, a także ze środków zebra-
nych przez Społeczny Komitet 
Ratowania Zabytków Cmentarza 
Parafialnego, podczas kwest na 
rzecz renowacji i utrzymania za-
bytkowych nagrobków i kaplic.
Kaplica rodziny Miłkowskich – 
współwłaścicieli Gorlic, to obie-
kt murowany, wybudowany w 
1907 r., w stylu neogotyckim, 

według projektu Jana Sasa Zub-
rzyckiego. Ściany z czerwonej 
cegły posadowiono na wysokim 
fundamencie i cokole z nieregu-
larnie ciosanego granitu polne-
go.
W Kaplicy pochowany jest także 
ks. Bronisław Świeykowski - bo-
haterski komisaryczny burmistrz 
Gorlic z okresu Bitwy pod Gorli-
cami. Obiekt wpisany został do 
rejestru zabytków w 1997 r.

Startujemy – bądźcie z nami! – 
poinformowali działacze TPA w 
Nowym Sączu.
Od 10 listopada działa oficjalny 
fanpage organizacji:
www.facebook.com/PoGalicji

Zainteresowanych współpracą z 
Towarzystwem
zapraszamy do kontaktu pod adre-
sem: kontakt@pogalicji.pl

W imieniu inicjatorów kampanii 
społecznej „Benefis Naszej Ro-
dziny”, serdecznie zapraszamy do 
włączenia się w działania reali-
zowane na terenie województwa 
małopolskiego w roku 2020.
Głównym celem kampanii jest sku-
pienie aktywności gmin i szkół w 
Małopolsce na trosce o rodzinę, 
jako fundamencie ładu społeczne-
go. Jesteśmy przekonani, że wspie-
ranie rodzin we wzmacnianiu relacji 

jest jednym z najważniejszych wy-
zwań obecnego czasu. Ufamy, że cele 
kampanii są spójne ze strategiami/
programami wspierania rodzin pr-
zyjętymi przez małopolskie samorzą-
dy lokalne.
Mając na uwadze bardzo ważny pr-
zekaz, jaki niosą założenia tej kam-
panii, burmistrz Rafał Kukla objął 
honorowym patronatem działania re-
alizowane na obszarze Miasta Gorlice.
Działania kampanijne są ukierun-

kowane na zachęcenie do tworzenia 
i kultywowania własnych rodzin-
nych obyczajów, okazywania sobie 
nawzajem szacunku w rodzinie, wz-
macniania więzi, pogłębiania relacji, 
propagowanie wartości rodzinnych, 
promowanie mody na wspólne, ro-
dzinne spędzanie czasu wolnego, 
rozbudzanie ciekawości świata, pasji 
aktywności życiowej rodzin.
Projekt zakłada wypromowanie w 
małopolskich rodzinach celebrowa-
nie własnej wyjątkowości, poprzez 
wprowadzenie do kalendarza uroc-

zystości rodzinnych (jak rocznice, 
chrzciny, imieniny mamy, taty, urodzi-
ny dzieci) - Benefisu Naszej rodziny 
- dnia kiedy jesteśmy razem.
Inicjatorem Kampanii jest Stowar-
zyszenie Inicjatyw Społecznych 
„Solny Gwarek” z Wieliczki, Instytut 
Rozwoju Społecznego, Gmina Wie-
liczka.
Kampania realizowana  jest przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej - Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Demografii.

Po pierwsze rodzina!
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Miasto Gorli

Z radością i dumą informujemy, że 
Miasto Gorlice zostało laureatem 
konkursu „Znak Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2020” Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecz-
nej. Kapituła przyznała naszemu 
miastu I miejsce w kategorii Spo-
łecznie odpowiedzialny samorząd. 
Gorlice zostały docenione za wspie-
ranie ekonomii społecznej oraz pro-
pagowanie idei spójności i solidarno-
ści społecznej.
Z uwagi na trwającą epidemię, ogło-
szenie wyników konkursu odbyło się 
podczas wideokonferencji, w której 
udział wzięli Minister Rodziny i Po-
lityki Społecznej Marlena Maląg,  
Sekretarz Stanu w MRiPS Stanisław 
Szwed oraz laureaci konkursu.
Szczególnie dziękuję za docenienie 
Miasta Gorlice w kategorii Społecz-
nie odpowiedzialny samorząd. To 
dla nas ogromne wyróżnienie. W 
zeszłym roku nasze miasto zostało 
laureatem konkursu Małopolski Li-
der Przedsiębiorczości Społecznej, w 
kategorii Samorząd Przyjazny Eko-
nomii Społecznej. Ta dzisiejsza na-
groda to potwierdzenie, że idziemy 
w dobrym kierunku. – dodał Kukla.

Nagrody przyznano w pięciu katego-
riach konkursowych:
- Kategoria I. Debiut roku
- Kategoria II. Najlepszy pracodaw-
ca
- Kategoria III. Sukces rynkowy
- Kategoria IV. Przedsięwzięcie 
PES współfinansowane ze środków 
zwrotnych EFS
- Kategoria V. Społecznie odpowie-
dzialny samorząd
Oprócz certyfikatu, dla laureatów 
konkursu przewidziano nagrody rze-
czowe w postaci wyposażenia zwią-
zanego z prowadzoną przez nagro-
dzonego działalnością oraz nagranie 
filmu promocyjnego.
Konkurs o przyznanie certyfikatu 
Znak Jakości Ekonomii Społecznej 
i Solidarnej 2020 organizowany 
jest w ramach projektu pn. System 
certyfikacji znakami jakości dla pod-
miotów ekonomii społecznej i jed-
nostek samorządu terytorialnego, 
współfinansowanego ze środków 
unijnych, realizowanego w partner-
stwie przez:
-Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-
łecznej – lidera partnerstwa;
-Bank Gospodarstwa Krajowego – 
partnera;
-Europejski Dom Spotkań - Funda-
cję Nowy Staw – partnera.

Pod koniec maja informowaliśmy, 
że Miasto Gorlice pozyskało do-
finansowanie w wysokości 75% 
kosztów kwalifikowanych na mo-
dernizację Gorlickiego Centrum 
Kultury. Co za tym idzie, w pr-
zyszłym roku rozpocznie się ge-
neralny remont GCK za prawie 8 
milionów złotych! 12 listopada br., 
w Krakowie, burmistrz Rafał Kukla 
podpisał umowę na dofinansowa-
nie tych prac.
Budynek Gorlickiego Centrum 
Kultury zostanie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
modernizację przejdzie sala wi-
dowiskowa, scena i jej elementy, 
powstanie sala kinowa, kawiarnia 
oraz pokoje gościnne dla artystów.
Nasze Centrum Kultury zyska dużo 
większe możliwości. Generalny 
remont wnętrz potrzebny był od 
dawna, ale są to koszty niemożliwe 
do zrealizowania bez pozyskane-
go wsparcia w postaci funduszy 
zewnętrznych. Za pomoc, w po-
zyskaniu tych środków, serdecznie 
dziękuję członkom Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego popr-
zedniej i obecnej kadencji oraz 
Pani Poseł Barbarze Bartuś – mówi 
burmistrz. Nareszcie budynek sta-
nie się kulturalną wizytówką Gorlic 

oraz zostanie w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepelnospraw-
nych. – dodaje.
Proces aplikacyjny o środki na re-
alizację zadania pn.: „Rewitaliza-
cja budynku Gorlickiego Centrum 
Kultury“ Miasto Gorlice rozpoczęło 
już w 2018 r., w ramach ogłoszo-
nego przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów na 
potrzeby 11 Osi Priorytetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regional-
nej, Działanie 11.4 Rewitalizacja 
terenów poprzemysłowych. Sza-
cunkowa wartość projektu wynosi 
7 894 731,40 zł.
Następnym krokiem w realizcji 
zadania będzie postępowanie pr-
zetargowe. Szczegółowy zakres 
prac, jakie zamierza zrealizować 
Miasto Gorlice w ramach projektu 
obejmie:
• Przebudowę układu po-

mieszczeń w przyziemiu dla 
rozmieszczenia nowych funk-
cji, w tym sal tanecznych i 
kawiarni w części frontowej 
budynku;

• Modernizację pomieszczenia 
kina w poziomie przyziemia i 
parteru;

• Budowę windy i klatki scho-

Umowa na remont GCK podpisana!

dowej ewakuacyjnej w 
części frontowej budynku;

• Przebudowę klatki scho-
dowej w skrzydle od ul. 
Solidarności;

• Przebudowę klatki scho-
dowej w narożniku połud-
niowym budynku;

• Przebudowę podłogi sali 
widowiskowej;

• Modernizację wyposażenia 
technicznego sceny i sali 
widowiskowej;

• Budowę przełączki na 
poziomie parteru dla po-
prawy warunków ewaku-
acji z sali widowiskowej i 
umożliwienia transportu 
między windą i kieszenią 
sceny;

• Budowę wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła 
dla całego obiektu;

• Przebudowę i remont ist-
niejących pomieszczeń ad-
ministracji i pracowni dla lo-
kalizacji zakładanych funkcji 
użytkowych;

• Przebudowę pomieszczeń w 
poziomie 2 p dla utworzenia 
kompleksu pokoi gościn-
nych;

• Renowację wystroju sali wi-
dowiskowej i pomieszczeń 
traktu frontowego;

• Modernizację istniejących 
instalacji wewnętrznych;

• Dostosowanie zapleczy sa-
nitarnych i toalet do obec-
nych wymogów.

Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom 
i wyróżnionym w konkursie „Znak Jakości 

Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020”. Ten 
konkurs to wspaniała forma docenienia tych, 

którzy działają na rzecz innych i doskonała promo-
cja ekonomii społecznej – mówił podczas wideokonferen-
cji burmistrz Rafał Kukla.

Gorlice – społecznie odpowiedzialnym samorządem!
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Trwają prace związane z bu-
dową cmentarza komunal-
nego przy ulicy Dukielskiej. 
Ze względu na wysoki koszt, 
inwestycja realizowana jest 
etapowo. W tym roku zlecono 
przygotowanie terenu poprzez 
wykonanie makroniwelacji, a 
jeszcze w ubiegłym rozpoczęły 
się roboty związane z przebu-
dową infrastruktury drogowej, 
współfinansowane z Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w trybie 
Inicjatyw Samorządowych.
Szacunkowa wartość całości 
zadania (budowa cmentarza 
wraz z rozbudową odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 993) 
opiewa na kwotę ponad 21 
mln złotych. Samorząd ze 
środków własnych, nie jest 
w stanie zrealizować takiego 
przedsięwzięcia w ciągu jedne-
go czy nawet dwóch lat. Mając 
świadomość zapasu miejsc na 
„starym” cmentarzu na kilka 
najbliższych lat, mamy jednak 
komfort rozłożenia prac w cza-
sie i intensywnego poszukiwa-
nia funduszy zewnętrznych na 
ten cel.
Obejmując urząd, Burmistrz 
Rafał Kukla, stanął poniekąd 
przed faktem dokonanym co 
do budowy cmentarza komu-
nalnego w nowej lokalizacji. 
Analiza inwestycji wykazała 
jednak, że najsensowniejsze 
zarówno pod względem finan-
sowym, jak i logistycznym, 
byłoby poszerzenie istnieją-
cego cmentarza na sąsiednie, 

niezabudowane działki. Mając 
na uwadze kurczenie się licz-
by miejsc grzebalnych, a także 
by nie stracić pozyskanej od 
Skarbu Państwa darowizny w 
postaci gruntu przy ulicy Du-
kielskiej, Burmistrz Rafał Kukla 
zmuszony był kontynuować 
prace rozpoczęte przez Burmi-
strza Witolda Kochana.   
W mojej opinii, najlepszym 
wyjściem była rozbudowa ist-
niejącego cmentarza komu-
nalnego. Konieczne byłoby 
poniesienie kosztów związa-
nych z przebudową biegnącej 
tamtędy magistrali wodnej, 
jednakże to wciąż mniejsze 
sumy, niż w przypadku budo-
wy nowego cmentarza przy ul. 
Dukielskiej – mówi burmistrz 
Rafał Kukla. Pomysł rozbudo-
wy cmentarza został jednak 
kilka lat temu zablokowany 
przez grupę Radnych. Dziwi 
mnie, że ówczesne władze tak 
szybko odpuściły temat. Uwa-
żam, że nie dołożono wówczas 
wystarczających starań, by w 
pełni wykorzystać teren przy 
Cmentarnej – dodaje.
Jeszcze w tym roku Miasto 
Gorlice złoży wniosek o do-
finansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, kolejnego etapu prac 
związanych z budową cmen-
tarza.
Planowana kwota o jaką bę-
dziemy czynić starania to po-
nad 2 miliony złotych.

W Sokole powstaje nowy cmentarz

Na Osiedlu Młodych powstała 
strefa ciszy i relaksu, zrea-
lizowana z budżetu obywa-
telskiego Miasta Gorlice na 
2020 r. Nowe miejsce między 
budynkami przy ul. Konopnic-
kiej 19 a Tuwima 4 jest dosko-
nałym uzupełnieniem istnieją-
cej już strefy rekreacyjnej, 
która obejmuje plac zabaw, 
siłownię zewnętrzną i boisko 
sportowe.
Strefa powstała pośród ros-
nących tu drzew i krzewów, 
dlatego to dobre miejsce dla 
osób poszukujących spoko-
ju. Wykonano nowy chodnik, 
zainstalowano dwie pergole, 
cztery ławki, jedną lampę oraz 
trzy kosze na śmieci. Teren 
wzbogacił się także o nowe 

nasadzenia, a na wiosnę, na 
drzewach zawisną budki dla 
ptaków.

Przy ul. Konopnickiej powstała 
osiedlowa strefa ciszy
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Apel burmistrza Rafała Kukli o 
wsparcie personelu medycz-
nego gorlickich oddziałów 
covidowych nie pozostał bez 
odzewu. 
Janusz Pietrucha i Marcin 
Szufnara – gorliccy przedsię-
biorcy – po raz kolejny udo-
wodnili, że mają wielkie serca, 
przekazując w sumie 2 palety 
produktów wzmacniających i 
energetycznych.
Serdecznie dziękujemy, w 
imieniu swoim i medyków, 
przedsiębiorcom, organizato-
rom oraz wszystkim, którzy 
wsparli akcję „Dorzuć się do 
koszyka dla medyka”.
Została ona skierowana przede 
wszystkim do personelu, który 
na co dzień pracuje w napraw-
dę trudnych i wyczerpujących 
warunkach, spędzając całe 
dnie w kombinezonach i ma-

skach, narażając swoje zdro-
wie i życie. Do ludzi, którzy są 
najbliżej pacjenta w tym trud-
nym czasie. Wiemy, że znacz-
na ich część jest przemęczona 
natłokiem pracy związanym z 
trwającą pandemią i często je-
dynym możliwym posiłkiem w 
ciągu dnia może być szybka, 
energetyczna przekąska.

Wsparli gorlickich medyków!

Dzieci medyków i pracowników 
innych służb, bezpośrednio za-
angażowanych w walkę z pan-
demią, będą miały zapewnione 
opiekę! Decyzją Miasta Gorlice, 
od 9 listopada w Miejskich Ze-
społach Szkół uruchomione zo-
stały świetlice szkolne.
Poważnym utrudnieniem dla 
wielu rodziców jest wprowadze-
nie nauki zdalnej dla uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. 
W szczególnej potrzebie są pr-
zede wszystkim medycy oraz 
pracownicy innych służb wal-
czących z epidemią, których 

dzieci nie miałyby od 9 listopa-
da zapewnionej opieki.  Widząc 
ten problem i braki kadrowe, 
chociażby w gorlickim szpita-
lu, Miasto Gorlice podjęło zde-
cydowany krok, aby wspomóc 
osoby, którym w tym trudnym 
okresie wiele zawdzięczamy.
Szczegółowych informacji o 
funkcjonowaniu świetlic będą 
udzielali dyrektorzy gorlickich 
Miejskich Zespołów Szkół. Od-
powiednie komunikaty pojawią 
się także na stronach interne-
towych tych jednostek.

Świetlice szkolne czynne dla dzieci medyków i pracowników innych służb walczących z epidemią

25 listopada br., w Nowym 
Sączu, Burmistrz Rafał Kukla 
odebrał promesę na dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych w wysokości 623 
301 zł.
Od czasu, kiedy zakończył się 
remont Starówki, czyli w roku 
2013 - praktycznie co rok wy-
konywano prace, żeby zlikwi-
dować tylko i wyłącznie skutki 
popełnionych kiedyś błędów 
projektowych, wykonawczych 
i nadzoru na ul. Mickiewicza 
– mówi burmistrz Rafał Kuk-
la. Tak - to kolejny remont. 
Ale przez ostatnie lata przygo-
towywaliśmy się do tego, aby 
ostatecznie rozwiązać problem, 
z którym musiałem się zmierzyć 
od pierwszych dni mojej kaden-
cji. Przez te lata wszyscy narze-
kali na wykonanie i jakość drogi. 

Teraz pora to zmienić! - dodaje
Nareszcie – problem z którym 
przez ostatnie kilka lat borykają 
się kierowcy i władze miasta zo-
stanie rozwiązany! Dzięki ugo-
dzie z firmą Szarek – odpowie-
dzialną za rewitalizację starówki 
- oraz środkom pozyskanym 
w ramach Funduszu Dróg Sa-
morządowych, przeprowadzo-
ny zostanie gruntowny remont 
fragmentów ulic Mickiewicza i 
Stróżowskiej.
Fundusze, które firma zo-
bowiązała się przekazać, w 
całości planowane są na pokry-
cie kosztów zmodernizowania 
i poprawy nawierzchni dróg w 
centrum miasta, w tym ul. Mic-
kiewicza. Wspomniana ugoda 
z wykonawcą rewitalizacji sta-
rówki otworzyła drogę do po-
zyskania środków zewnętrznych.

Remont tych dróg będzie kom-
pleksowy – wykonana zostanie 
nowa podbudowa i nawierzch-
nia asfaltowa z modyfikowane-
go asfaltobetonu, który kolorem 
i strukturą będzie nawiązywał 
do tej części Starówki. Za-
stosowanie asfaltobetonu zo-
stało poparte analizą konstruk-
cyjną, ekspertyzą techniczną 
oraz wyceną porównawczą 
możliwych wariantów, przeana-
lizowana przez sztab branżys-
tów pod kątem użytkowym, 

estetycznym i możliwości wyko-
nawczych przy istniejącym już 
usytuowaniu sieci podziemnych. 
Decyzja ta została też uzgodnio-
na z konserwatorem zabytków.
Całkowita wartość zdania „Re-
mont drogi gminnej 27048K w 
km od 0+003,50 do 0+339,00 
(ul. Stróżowska i ul. Mickiewicza) 
w miejscowości Gorlice, Miasto 
Gorlice”, to 1 246 602 zł.
fot. Gorlice.tv

Jest promesa na dofinansowanie 
remontu ul. Mickiewicza



Gorlicki Jarmark Bożonaro-
dzeniowy to już tradycja! 
Niestety, w tym roku ze wzglę-
du na obostrzenia i trwającą 
pandemię, zabraknie stoisk 
handlowych i wspólnej wi-
gilii. Nasze wydarzenie jest 
jednak niezwykłe i bardzo je 
lubimy, dlatego w tym roku 
spotkamy się w inny sposób. 
Jak? Online! W ten sposób 
podtrzymujemy niepisaną 
tradycję, wpierając i promu-
jąc lokalnych wytwórców i 
ich produkty.
W jednym miejscu, na wy-
darzeniu na naszym profilu 

facebookowym, zbierzemy 
oferty wystawców, których 
zazwyczaj można było spot-
kać na gorlickim jarmarku. 
Lista będzie na bieżąco ak-
tualizowana, codziennie bę-
dziemy dodawać nowe ofer-
ty.
Zachęcamy artystów, ręko-
dzielników, rzemieślników, 
wytwórców produktów regi-
onalnych, wytwórców ofe-
rujących produkty kuchni 
regionalnej, przedsiębiorców 
zajmujących się handlem ar-
tykułami świątecznymi, do 
przesyłania na nasz adres 

mailowy: pawilon@um.gorli-
ce.pl swoich ofert.

W mailu prosimy o 
zawarcie informacji:
• nazwa firmy/wytwórcy
• dane kontaktowe (ad-

res, nr telefonu, e-ma-
il, pod którymi można 
zamówić/odebrać pro-
dukt)

• adres strony www/FB
• krótki opis oferty
• grafikę do wykorzystania 

(np. zdjęcia produktów, 
plakat promocyjny)

To właśnie teraz najważniej-
sza jest pomoc i solidarność, 
dlatego robiąc świąteczne za-
kupy warto pamiętać o lokal-
nych przedsiębiorcach.Plakat 
akcji Wspierajmy lokalnych. 
Targ w Gorlicach w tle. 

Gorlicki Jarmark Bożonaro-
dzeniowy online jest konty-
nuacją akcji #wspieramylo-
kalnych.

Jarmark w wersji online 
potrwa do 31 grudnia 2020 r.

Kolejny finał akcji „Szlachet-
na Paczka“ w Gorlicach już 
za nami. Dzięki hojności dar-
czyńców oraz poświęceniu i 
pracy wolontariuszy, w tym 
roku udało się pomóc 29 ro-
dzinom z naszego miasta i 
powiatu. Akcję tradycyjnie 
koordynowała niezawodna 
Małgorzata Markowicz.
Podobnie jak w latach 
ubiegłych centrum logis-
tyczne akcji „Szlachetna Pacz-
ka”  mieściło się w Pawilonie 
Historii Miasta na gorlickim 
Rynku.
Serdeczne podziękowania 
dla wszystkich zaangażowa-
nych w pomoc, szczególnie 
darczyńców, wolontariuszy, 
kierowców, instytucji, któ-
re udostępniły nieodpłatnie 

samochody do rozwożenia 
paczek oraz mediów, które 
nagłośniły akcję.
„Szlachetna Paczka” to jedna 
z najbardziej rozpoznawal-
nych społecznych akcji w 
Polsce, polegająca na wspó-
łpracy z wolontariuszami oraz 
darczyńcami. Wszyscy ludzie 
o dobrym sercu, którzy chcą 
pomóc prawdziwie potrzebu-
jącym, dotkniętym przez los 
osobom, w tym wyjątkowym, 
przedświątecznym okresie, 
dzięki tej pięknej akcji mają 
ku temu sposobność.
Miejmy nadzieję, że dzięki pra-
cy wolontariuszy „SZLACHET-
NEJ PACZKI”  i ofiarności dar-
czyńców otrzymane wsparcie 
materialne będzie impulsem 
do zmiany na lepsze.

To był weekend pełen cudów!



Od 13 grudnia 2020 r. wszedł 
w życie nowy rozkład jazdy 
pociągów PKP. Mieszkańcy 
naszego regionu mogą skor-
zystać z oferty PKP Intercity i 
codziennie dojechać do Kra-
kowa ze stacji Gorlice-Zagór-
zany. Na tych połączeniach 
obowiązują wszystkie 
ustawowe zniżki (m.in. dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, uczniów, studentów, etc.).
Rozkład jazdy:
TLK – PKP Intercity (codzien-
nie)
- Gorlice-Zagórzany  (odjazd: 
7.13) – Kraków Główny (przy-
jazd: 9.30)
- Gorlice-Zagórzany  (odjazd: 
16.53) – Kraków Główny 
(przyjazd: 19.01)
- Kraków Główny (odjazd: 
9.44) – Gorlice-Zagórzany 
(przyjazd: 12.02)
- Kraków Główny (odjazd: 
19.22) – Gorlice-Zagórzany 
(przyjazd: 21.39)
Cały czas funkcjonuje też 
połączenie weekendowe Kolei 
Małopolskich.
Koleje Małopolskie
- Gorlice-Zagórzany  (odjazd: 
17.50) – Kraków Główny 

Pociągiem codziennie do Krakowa!

13 grudnia br., punktualnie o 
godzinie 7.12 do stacji Gorli-
ce-Zagórzany wjechał pociąg 
relacji Zagórz – Kraków, inau-
gurujący codzienne kursy na 
tej trasie.
Na stacji Gorlice-Zagórzany 
podróżnych przywitali Burmis-
trz Rafał Kukla oraz jego Za-
stępca Łukasz Bałajewicz.
Pierwszym pociągiem do na-
szego miasta przyjechali: Rad-
na Województwa Małopolskie-
go Jadwiga Wójtowicz, Radny 
Województwa Podkarpackiego 
Wojciech Zając, Starosta jasiel-
ski Adam Pawluś, Burmistrz 
Biecza Mirosław Wędrychowicz, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
Biecza Grzegorz Nosal, a także 
samorządowcy z podkarpacia.
Aby umożliwić pasażerom 
dojazd do Stacji Gorlice-Zagór-
zany, Miejski Zakład Komuni-
kacyjny uruchomił dodatkowe 
kursy autobusowe na liniach 
0, 1 i 8, skoordynowane godzi-
nowo z odjazdami i przyjazda-
mi pociągu.

(przyjazd: 20.29) – tylko w 
niedziele
- Kraków Główny (odjazd: 
18.01) – Gorlice-Zagórzany 
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26 listopada br., w zdalnym 
trybie pracy radnych, odbyła 
się XXVI sesja Rady Miasta. Po 
otwarciu sesji, potwierdzeniu 
kworum, informacji o porząd-
ku obrad, informacji o sporzą-
dzeniu protokołu z obrad XXV 
sesji Rady Miasta Gorlice - rad-
ni zapoznali się z Informacją z 
działalności Burmistrza Miasta 
za okres od 16 października do 
15 listopada 2020 r. oraz roz-
patrzyli 13 projektów uchwał. 
Pierwsza dotyczyła wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny 
nieruchomości położonej w Gor-

licach przy ul. Kołłątaja na rzecz 
Gminy Gorlice. Drugą uchwałą 
podjęto termin, częstotliwość i 
tryb uiszczania opłaty za gos-
podarowanie odpadami ko-
munalnymi. Trzecią wyrazili 
zgodę na zawarcie kolejnych 
umów dzierżawy. W kolejnych 
uchwałach: - wyznaczono Aglo-
merację Gorlic; - nabyto na 
rzecz Miasta Gorlice nierucho-
mość gruntową położoną w 
Gorlicach przy ul. Granicznej; 
- przystąpiono do zmiany miejs-
cowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Miasto 

Gorlice - Plan Nr 4”  dla tere-
nu złoża „Gorlice - Zagórzany”  
; - przystąpiono do II zmiany 
Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania pr-
zestrzennego Miasta Gorlice; 
- uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego „Miasto Gorlice- Plan Nr 
2”  w rejonie ulic Parkowej i 
Sportowej; - nabyto na rzecz 
Miasta Gorlice nieruchomość 
gruntową położoną w Gor-
licach przy ul. Stróżowskiej; 
- zmieniono Uchwałę Nr 212/
XIX/2016 Rady Miasta Gorlice 

z dnia 31 marca 2016 r., zmie-
nioną Uchwałą Nr 480/XL/2017 
Rady Miasta Gorlice z dnia 26 
października w sprawie zwol-
nień od podatku od nierucho-
mości na terenie Miasta Gorlice 
w ramach pomocy de minimis; - 
zmieniono Budżet Miasta Gorlice 
oraz Uchwałę Budżetową Miasta 
Gorlice na 2020 r.; - zmieniono 
Wieloletnią Prognozę Finasową 
Miasta Gorlice.

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

20 października 2020 
roku.
• Spotkanie robocze z Pa-
nem Jerzym Żygłowiczem 
Dyrektorem Zarządu Zlew-
ni – Państwowe Gospodar-
stwo – Wody Polskie w Jaśle, 
dotyczące zmian w ustawie 
Prawo Wodne i konieczności 
podjęcia nowych uchwał w 
sprawie aglomeracji (Jasło, Ł. 
Bałajewicz).
23 października 2020 
roku.
• Spotkanie z przedstawicie-
lem Stowarzyszenia Manko w 
Krakowie, w ramach Ogólno-
polskiej Kampanii ,,Solidarni 
z Seniorami – Razem Damy 
Radę” (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie (w formie on-li-
ne) w sprawie projektu dla 
samorządów ,,Standardy ob-
sługi inwestora w Małopol-
sce”, z udziałem przedstawi-
cieli  Jednostek Samorządu 
Terytorialnego, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Małopolskiego, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu (Ł. Bała-
jewicz).
• Spotkanie (w formie online) 
dla Jednostek Samorządu Te-
rytorialnego o silnych powiąza-
niach w obszarze funkcjonal-
nym Gorlic ,,Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne w 
perspektywie 2021-2027”, na 
zaproszenie Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Uroczysta gala 12-tej edycji 
plebiscytu Oceny Aktywności 
Gmin Subregionu Sądeckiego 

w roku 2019, zorganizowana 
przez Fundację Sądecką wraz 
z Instytutem Ekonomicznym 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Sączu.  
(Nowy Sącz, D. Janeczek).
Miasto Gorlice otrzymało na-
grodę za drugie miejsce – w 
kategorii „Uogólniona ocena 
aktywności gmin subregionu 
sądeckiego”
25 października 2020 
roku.
• Uroczystości pogrzebowe 
Ś. P. Pana Stanisława Kogu-
ta, byłego Senatora RP w 
Stróżach (Ł. Bałajewicz).
27 października 2020 
roku.
• Podpisanie umowy z konsor-
cjum firm: Mo-Bruk i Sarpi, na 
wywóz niebezpiecznych odpa-
dów z terenu byłej Rafinerii w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
Kwota 48 870 000 zł - którą 
zaproponował wykonawca - 
ma zagwarantować wywóz i 
utylizację szkodliwych sub-
stancji. 
40 208 000 zł zostanie pokry-
te w ramach dotacji udzielo-
nej na wniosek Miasta Gorli-
ce, przez Zarząd Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowis-
ka i Gospodarki Wodnej. Po-
została część kwoty zostanie 
pokryta z pożyczki pozyskanej 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska.
Planowany termin wywie-
zienia wszystkich nielegalnie 
składowanych odpadów z te-
renów byłej Rafinerii to koniec 
2021.
28 października 2020 
roku.
• Podpisanie umowy pożycz-

ki z Małopolską Agencją 
Rozwoju Regionalnego w 
Krakowie w wysokości 855 
000 zł  z przeznaczeniem na 
termomodernizację trzech 
budynków mieszkaniowych 
wielorodzinnych - przy ul. 3 
Maja 19, Słowackiego 19 oraz 
Mickiewicza 12 w Gorlicach 
(Kraków, Ł. Bałajewicz).
30 października 2020 
roku.
• Wizyta delegacji z Ambasa-
dy Republiki Słowenii w War-
szawie - Pani Andreji Najzar 
Radcy Ambasady oraz Pana 
Mirana Soby tłumacza (Ł. 
Bałajewicz).
W imieniu Premiera Republiki 
Słowenii Janeza Janšy, przed-
stawiciele Ambasady złożyli 
kwiaty  oraz zapalili symbo-
liczne znicze, pod pomnikiem 
upamiętniającym poległych 
żołnierzy Słoweńskich, na 
Cmentarzu Wojennym Nr 91 
w Gorlicach.
3 listopada 2020 roku.
• Spotkanie z Konsulem Ge-
neralnm Węgier dr. Tiborem 
Gerencsér, w związku z wi-
zytą na Cmentarzu Wojennym 
Nr 91 w Gorlicach, gdzie pod 
obeliskiem upamiętniającym 
poległych Węgrów, zapalono 
symboliczne znicze (R. Kukla).
9 listopada 2020 roku.
• Forum Wójtów, Burmistr-
zów, Prezydentów Małopolski 
- spotkanie w formie online 
(R. Kukla).
10 listopada 2020 roku.
• Spotkanie z przedstawicie-
lami  Władz Gminy Gorlice, w 
sprawie aktualizacji dokumen-
tacji dotyczącej aglomeracji, 
z udziałem  przedstawiciela 

Biura Projektowego (Ł. Bała-
jewicz).
11 listopada 2020 roku.
• Uroczystości z okazji 102. 
rocznicy ,,Święta Niepodle-
głości”- złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy pod Pomnikiem 
Niepodległości w Gorlicach (R. 
Kukla).
• Zapalenie zniczy na cmen-
tarzach wojennych usytuowa-
nych na terenie Miasta Gorli-
ce, w ramach włączenia się 
w Akcję - upamiętniającą po-
ległych żołnierzy na frontach 
pierwszej Wojny Światowej,   
zorganizowanej przez Węgier-
skie Towarzystwo Opieki nad 
Wojennymi Miejscami Pamięci 
oraz Fundację  KRAJCZÁROS 
(Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
12 listopada 2020 roku.
• Podpisanie umowy z Insty-
tucją Zarządzającą RPO Wo-
jewództwa Małopolskiego, na 
realizację zadania pn. „Rewi-
talizacja budynku Gorlickiego 
Centrum Kultury“(Kraków, R. 
Kukla).
Szacunkowa wartość projek-
tu wynosi 7 894 731,40 zł - 
Miasto Gorlice pozyskało dofi-
nansowanie w wysokości 75% 
kosztów kwalifikowanych. 
13 listopada 2020 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związ-
ku Gmin Ziemi Gorlickiej – 
spotkanie w formie online (R. 
Kukla).
• Posiedzenie Powiatowej 
Rady Rynku Pracy – spotkanie 
w formie online (R. Kukla).

Radni interpelują - Burmistrz odpowiadaRadni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta GorliceOdpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice
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Joanna Bu-
bak inter-
p e l o w a ł a 
w sprawie 
remontu ul. 
Ściegienne-
go.
W odpowiedzi 
na interpe-
lację z dnia 
26 .11 .2020 

roku w sprawie remontu ul. Ście-
giennego informuję, że trwa po-
stępowanie mające na celu pr-
zejęcie gruntów niezbędnych pod 
budowę parkingu w pasie dro-
gowym w/w ulicy. W styczniu 2020 
roku zostanie podpisana umowa z  
firmą geodezyjną na wykonanie 

podziałów działek oraz uzyskanie 
niezbędnych opinii i decyzji  w celu 
przejęcia działek.
Po załatwieniu spraw terenowo- 
prawnych i pozyskaniu niezbęd-
nych terenów Miasto może pr-
zystąpić do remontu drogi, przy 
czym należy mieć świadomość, 
że remont musi być poprzedzony 
zaprojektowaniem i budową kana-
lizacji deszczowej. Obecnie wody 
opadowe z powierzchni drogi  i pr-
zyległych terenów odprowadzane 
są do kanalizacji ogólnospławnej.
Biorąc pod uwagę możliwości fi-
nansowe Miasta oraz konieczność 
wykonania już przygotowanych do 
realizacji zadań nie widzę moż-
liwości wprowadzenia zadania do 

propozycji budżetowych na 2021 
rok, niemniej w przypadku po-
zyskania dodatkowych środków 
lub oszczędności przetargowych 
będę czynił starania o wprowa-
dzenie tego zadania w trakcie 
roku budżetowego.
Niezbędne remonty bieżące będą 
przeprowadzane tak jak do-
tychczas przez służby miejskiej w 
ramach środków na bieżące utrzy-
manie dróg.

Adam Pie-
chowicz in-
terpelował 
w sprawie 
wirtualnej 
m a p y 

cmentarza komunalnego.
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 26.11.2020 r. w 
sprawie utworzenia wirtualnej 
mapy cmentarza komunalnego w 
Gorlicach uprzejmie informuję, że 
aktualnie analizowane są dostęp-
ne  tego rodzaju usługi (wykona-
nie inwentaryzacji grobów wraz 
z udostępnieniem informacji w 
internecie). Następnie, po wygos-
podarowaniu odpowiednich środ-
ków finansowych, przewiduje się 
zlecenie wykonania takiej usługi. 

W okresie jesienno-zimowym, w 
naszym kraju w mieszkaniach i do-
mach jednorodzinnych wzrasta ryzy-
ko powstania pożarów. Najczęściej 
dochodzi do nich w wyniku wad, 
albo niewłaściwej eksploatacji urzą-
dzeń grzewczych, elektrycznych i ga-
zowych. W tym samym okresie od-
notowywany jest także wzrost liczby 
zatruć tlenkiem węgla, zwanym „ci-
chym zabójcą“, gdyż jest niewidocz-
ny oraz nie ma smaku, ani zapachu.
Kampania jest skierowana do 
społeczeństwa, m.in. do dzieci i mło-
dzieży oraz do seniorów. Edukacja 
najmłodszych jest wspaniałą 
inwestycją w przyszłość, z uwagi 
na fakt, że najmłodsi w rozmowach 
z dorosłymi dzielą się zdobytą wie-
dzą. Kampania składa się z kilku ob-
szarów m.in.: edukacji, informacji i 
promocji.
Celem głównym kampanii jest 
zmniejszenie liczby ofiar pożarów i 
zatruć tlenkiem węgla w mieszka-
niach oraz domach jednorodzinnych. 
Celami szczegółowymi są: podnie-
sienie poziomu wiedzy na temat: 
zagrożeń związanych z pożarem w 
mieszkaniach lub domach jednoro-
dzinnych, zagrożeń związanych z 
emisją tlenku węgla, zapewnienia 
właściwej ewakuacji oraz sposobów 
powiadamiania służb ratowniczych. 
Istotnym jest uświadomienie odbior-
com kampanii korzyści, jakie niesie 
za sobą zamontowanie i właściwa 
eksploatacja czujek dymu i tlenku 
węgla w mieszkaniach lub domach 
jednorodzinnych. Ważne jest przy-
pomnienie właścicielom i zarządcom 
budynków obowiązku okresowego 
dokonywania przeglądów i czysz-
czenie przewodów kominowych oraz 
sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej 
kampanii 
-Każdego roku w naszych mieszka-
niach i domach powstaje kilkadzie-
siąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy 
zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji 
tlenku węgla. Nasz dom jest miej-
scem, w którym każdy z nas czuje 
się najbezpieczniej. Pomimo tego, to 
właśnie tam ginie największa liczba 
osób, a ofiarami pożarów są najczęś-
ciej ich sprawcy.
- Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. 
Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie 
zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! 
NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
- W okresie grzewczym wzrasta ry-
zyko powstania pożarów i zatruć 
tlenkiem węgla w budynkach miesz-
kalnych. Źródłem emisji tlenku węgla 
są urządzenia grzewcze opalane 
drewnem, węglem, gazem, olejem 
opałowym.
- Co roku, a tym bardziej przed 
rozpoczęciem sezonu grzewcze-
go należy wykonać obowiązkowe 
okresowe przeglądy i czyszczenie 
przewodów kominowych oraz spraw-
dzenie instalacji wentylacyjnej.
- Państwowa Straż Pożarna reko-
menduje instalowanie czujek dymu i 
tlenku węgla.
- Państwowa Straż Pożarna przypo-
mina o obowiązku właściwego utr-
zymania stanu technicznego czujek 
dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę 
baterii). Osobom starszym strażacy 
gotowi są pomóc w zamontowaniu 
danej czujki lub wymianie w nich 
baterii.
- Państwowa Straż Pożarna zwra-
ca uwagę na fakt, że czujka tlenku 
węgla nie zastępuje przeglądu tech-
nicznego przewodów wentylacyjnych 
i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego 
jest tak niebezpieczny?
Czad, czyli tlenek węgla powsta-
je podczas procesu niecałkowitego 
spalania materiałów palnych. Ma sil-
ne własności toksyczne, jest lżejszy 
od powietrza dlatego też gromadzi 
się głównie pod sufitem. Niebez-
pieczeństwo zaczadzenia wynika z 
faktu, że tlenek węgla jest:
-bezwonny,
-bezbarwny,
-pozbawiony smaku.
Czad blokuje dostęp tlenu do orga-
nizmu, poprzez zajmowanie jego 
miejsca w hemoglobinie (czerwo-
nych krwinkach), powodując przy 
długotrwałym narażeniu śmierć.
Co jest główną przyczyną zatruć 
tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budyn-
kach mieszkalnych jest niesprawność 
przewodów kominowych: wentyla-
cyjnych i dymowych. Ich wadliwe 
działanie może wynikać z:
-nieszczelności,
-braku konserwacji, w tym czyszcze-
nia,
-wad konstrukcyjnych,
-niedostosowania istniejącego syste-
mu wentylacji do standardów szczel-
ności stosowanych okien i drzwi, w 
związku z wymianą starych okien i 
drzwi na nowe.
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z 7.06 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budyn-
ków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), 
w obiektach, w których odbywa 
się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa się 
zanieczyszczenia z przewodów dy-
mowych i spalinowych:
- cztery razy w roku w domach opa-
lanych paliwem stałym (np. węglem, 
drewnem),
- dwa razy w roku w domach opa-

lanych paliwem ciekłym i gazowym,
- co najmniej raz w miesiącu, jeże-
li przepisy miejscowe nie stanowią 
inaczej od palenisk zakładów zbio-
rowego żywienia i usług gastrono-
micznych.
- co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów wen-
tylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) 
zobowiązuje właścicieli i zarządców 
bloków mieszkalnych i domów jed-
norodzinnych do okresowej kontroli, 
co najmniej raz w roku stanu tech-
nicznego instalacji gazowych oraz pr-
zewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych).
RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zacza-
dzenia?
1.Systematycznie czyść, sprawdzaj 
szczelność i wykonuj przeglądy tech-
niczne przewodów kominowych.
2.Użytkuj tylko sprawne techniczne 
urządzenia, zgodnie z instrukcją pro-
ducenta.
3.Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urzą-
dzeń grzewczych.
4.Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek 
wentylacyjnych.
5.W przypadku wymiany okien na 
nowe, sprawdź poprawność działa-
nia wentylacji, nowe okna są naj-
częściej o wiele bardziej szczelne w 
stosunku do wcześniej stosowanych 
w budynku i mogą pogarszać wen-
tylację.
Nie bagatelizuj objawów takich jak: 
bóle i zawroty głowy, duszność, 
senność, osłabienie, przyspieszona 
czynność serca, mogą one być syg-
nałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem 
węgla.
W takiej sytuacji natychmiast pr-
zewietrz pomieszczenie, w którym 
się znajdujesz i zasięgnij porady le-
karskiej.

Czujka na straży 
Twojego bezpieczeństwa!
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Gorlicki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Do 18 grudnia br. można było 
obejrzeć wystawę plenerową na 
gorlickim Rynku – przed Pawilo-
nem Historii Miasta. Traktuje ona 
o społeczności gorlickich Żydów.
Wystawa składała się z 10 plan-
sz tematycznych, które zawierały 
opisy oraz zdjęcia, także te po-
zyskane od partnera realizowa-
nego projektu - „Gorlice. Pr-
zeszłość/Przyszłość – żydowska 

Moja Niepodległa - konkurs plastyczny TPD

Wystawa plenerowa – Gorliccy Żydzi

Dla uczczenia obchodów 102. 
rocznicy odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę, w Placów-
ce Wsparcia Dziennego Towar-
zystwa Przyjaciół Dzieci, został 
ogłoszony konkurs plastyczny 
dla wychowanków pt. ,,Moja 
Niepodległa“. Organizatorami 
konkursu były Malwina Maj-
cher i Justyna Obrzut.
Celem konkursu było propa-
gowanie postaw patriotycz-
nych, kształtowanie poczucia 
świadomości narodowej i sza-
cunku wobec Ojczyzny, popu-
laryzacja wiedzy o symbolach 
narodowych, historii Polski, 
walce narodu o Niepodległość 
i najważniejszych postaciach 
związanych z tym wydarze-
niem oraz pobudzanie krea-
tywności i wrażliwości twórczej 
dzieci.
Zadaniem uczestników było 
wykonanie pracy plastycznej 

nawiązującej do tematu kon-
kursu.
Cieszymy się, że mimo og-
raniczeń w funkcjonowaniu 
Placówki, na konkurs wpłynęło 
16 prac, które spełniły wyma-
gania regulaminowe.
17 listopada Komisja w składzie: 
Józefina Piotrowska-Szukalska 
– plastyk, grafik, Małgorzata 
Miękisz-Műller – przewod-
nicząca Osiedla Nr 5 i wy-
chowawcy placówki, dokonała 
oceny prac. Kryteriami były 
pomysłowość, samodzielność, 
walory patriotyczne i estetyka 
wykonania pracy.
Wyniki konkursu przedstawiają 
się następująco:
Kategoria 1 – dzieci kl. I-III
• I miejsce: Klaudia Drą-

gowska
• II miejsce: Anna Stachura
• III miejsce: Mikołaj Ziaja
Kategoria 2 – dzieci kl. IV-VIII

• I miejsce: Patryk Drą-
gowski

• II miejsce: Gabriela Ziaja
• III miejsce: Marek Mar-

czewski
W tej kategorii przyznano 
także wyróżnienie dla Krzysz-
tofa Mężyka i Kuby Meżyka.
18 listopada miało miejsce 
rozdanie nagród. Wspaniałe 
upominki ufundowane zo-
stały przez Zarząd Osiedla Nr 
5 – serdecznie dziękujemy! W 
sali świetlicy zorganizowano 
wystawę pokonkursową.
Gratulujemy zwycięzcom 
i wszystkim uczestnikom. 
Dziękujemy za wkład pracy, 
zaangażowanie oraz pomysły. 
Dzięki pięknym pracom nasza 
placówka na Święto Niepod-
ległości była pięknie udeko-
rowana – biało-czerwono i 
patriotycznie.
Źródło: PWD

historia ocalona” - czyli United 
Gorlice Society z Nowego Jorku.
Kończą się też prace związane z 
budową „Siduru Przechodniów” 
– wyjątkowego pomnika, który 
upamiętni gorlickich Żydów. To 
jedno z głównych zadań reali-
zowanych w ramach projektu 
„Gorlice. Przeszłość/Przyszłość...”



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

13listopad 2020

25 listopada br. w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach 
odbyło się ważne święto naj-
młodszych podopiecznych  – 
pasowanie na przedszkolaka. 
Uroczystość ta w dużym stop-
niu stanowi zakończenie pro-
cesu adaptacyjnego dzieci do 
warunków i zasad panujących 
w przedszkolu.
 Podczas uroczystości, dzieci 
swoim zachowaniem potwier-
dziły, że dobrze się czują w 
przedszkolu. Z uwagi na sytu-
ację epidemiologiczną pasowa-
nie odbyło się kameralnie, 
bez udziału rodziców i dzieci 
z pozostałych grup przedsz-
kolnych. Swoimi pierwszymi 
umiejętnościami pochwaliły 
się przed Panią Dyrektor Pr-
zedszkola - mgr Dorotą Ma-
kowską. Na występ złożyły się 

wiersze, piosenki i zabawy ze 
śpiewem, których to dzieci uc-
zyły się już od początku roku 
przedszkolnego. W wierszach 
i piosenkach wyśpiewały i wy-
recytowały, że umieją dbać o 
swoje zabawki, wiedzą co nie-
sie w koszu Pani Jesień, znają 
symbole narodowe oraz, że są 
przedszkolakami – Polakami. 
Odświętne stroje dzieci oraz 
wystrój sali podkreśliły do-
niosłość tego wydarzenia.
Punktem kulminacyjnym było 
pasowanie - symboliczne 
położenie zaczarowanego 
ołówka na ramieniu każdego 
dziecka przez Panią Dyrektor i 
słowach „Pasuję Cię na przed-
szkolaka Miejskiego Przedszko-
la Nr 1 w Gorlicach”.
 W tym dniu nie zapomnieliśmy 
także o urodzinach Pluszowego 

Misia. Miś jest bardzo ważny 
dla każdego dziecka. Można go 
przytulić, a nawet powierzyć 
mu swoje sekrety. Przedsz-
kolaki zostały zaproszone do 
wspólnej zabawy w misiowej 
krainie. Poznały historię świę-
ta, bawiły się przy piosenkach 
o misiach, układały obrazki 

Pasowanie na przedszkolaka w MP nr 1

Ale sukces! Dziecięca Grupa 
Teatralna „Być może” ze spek-
taklem „Śni mi się wszystko” 
(reż. Tomasz Tajak) zajęła I 
MIEJSCE (kategoria: teatry 
dziecięce) w 35. Małopolskim 
Festiwalu Teatrów Dzieci i Mło-
dzieży BAJDUREK! Gratuluje-
my!
Grupa „Być może” zwyciężyła 
również w walce o Nagrodę 
Publiczności!!!

I miejsce dla grupy GCK - „Być może” - w Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek!

Gorlickie Centrum Kultury ser-
decznie zaprasza do wzięcia 
udziału w tegorocznej edycji 
Gorlickiego Konkursu Szopek 
Bożonarodzeniowych.
Ze względu na wyjątkową sy-
tuację związaną z epidemią 
Covid -19 zmieniliśmy formułę 
konkursu.
Tegoroczne szopki mają stać 
się pretekstem do spotka-
nia przy wspólnym tworzeniu 
pracy konkursowej. Chcemy 
pielęgnować przede wszystkim 
poczucie bliskości w rodzinie i 
wśród najbliższych osób, dla-

tego szopki oceniane będą tyl-
ko w jednej kategorii: SZOPKA 
RODZINNA.
Szopki Bożonarodzeniowe z 
poprzednich edycji konkursu 
nawiązywały architekturą i sty-
listyką do pogórzańskich do-
mów lub szopek kolędniczych. 
Tegoroczna edycja Konkursu 
jest wyjątkowa również dlate-
go, że dopuszczamy szopki w 
różnej stylistyce, a po ich ins-
piracje można sięgnąć niemal 
wszędzie, od włoskich szopek z 
Neapolu po krakowskie tradyc-
je szopki kolędniczej. Liczy się 

Jury Konkursu złożyło 
podziękowania:
Dziecięcej Grupie Teatralnej 
BYĆ MOŻE z Gorlickiego Cen-
trum Kultury w Gorlicach za 
spójną i konsekwentną insce-
nizację rozpisaną na czysto 
brzmiące głosy oraz świadome 
kreowanie obrazu w fantasma-
gorycznym spektaklu Śni mi się 
wszystko.

Gorlicki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

z części, brały także udział w 
konkursach.
Ten dzień w przedszkolu był 
pełen uśmiechu oraz wspól-
nej zabawy. Mamy nadzieję, 
że na długo pozostanie we 
wspomnieniach dzieci.
Źródło: MPN nr 1 w Gorlicach

pomysłowość, spójność kon-
cepcji, estetyczne wykonanie 
oraz ogólny wyraz plastyczny 
pracy.
Zgłoszenia prac przyjmujemy 
wyłącznie w wersji elektro-
nicznej, w postaci zestawu tr-
zech fotografii, które według 
autorów najpełniej oddadzą 
wygląd pracy.
Niech bogata tradycja szopek 
bożonarodzeniowych będzie 
inspiracją do kreatywnej pracy 
w gronie rodzinnym.
Dokumentację fotograficzną 
wraz ze skanem/zdjęciem zgo-

dy na przetwarzanie danych 
osobowych uczestnika prosimy 
przesyłać na adres: plastyka@
gck.gorlice.pl do dnia 29 grud-
nia 2020 do godziny 15:00.
Ogłoszenie wyników konkursu 
nastąpi dnia 4 stycznia 2021 na 
stronie internetowej.
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Do 30 listopada br., w Centrum 
Produktu Turystycznego i Kul-
turowego Beskidu Gorlickiego 
w Wysowej - Zdroju,   można  
było oglądać wystawę fotografii 
ukazujących bogactwo atrakcji 
geologicznych i przyrodniczych 
pogranicza polsko-słowackiego. 
Uchwycili je swoimi obiektywami 
Szymon Bialic, Krystian Kiwacz, 
Paweł Uchorczak i Kuba Witos.
 Nie jest to zwyczajna wystawa. 
Każdego, kto obejrzał zdjęcia, 
na pewno zaskoczy fakt, że za-
chwycające widoki, jakie serwuje 
nam gorlicka przyroda, to ważne 
zjawiska geologiczne, opisane 
przez naukowców badających 

budowę naszej planety. Zgodnie 
z wcześniejszymi planami, foto-
grafie powędrowały do sąsiednie-
go Bardejowa. Wcześniej zdjęcia 
można było obejrzeć na gorlickim 
Rynku i w Pawilonie Historii Mias-
ta Gorlice.
Zdjęcia atrakcji pogranicza znajdą 
się także w wyjątkowym albumie, 
który zostanie wydany jeszcze 
w tym roku, w języku polskim, 
słowackim i angielskim.
Mobilna wystawa powstała w 
ramach projektu „Poznaj geolo-
giczne skarby pogranicza polsko 
– słowackiego”, który współfinan-
sowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regi-

onalnego Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014 – 2020. Partne-
rami projektu są Miasto Gorlice 
oraz Bardejów.
Foto. Centrum Produktu Turystycznego i Kultu-
rowego Beskidu Gorlickiego

Wystawa fotografii atrakcji geologicznych

Pomimo trwającej pandemii ko-
ronawirusa SARS-CoV-2, odbyła 
się XXVI edycja Konkursu „Znam 
moje Miasto, znam Ziemię Gor-
licką”, organizowanego przez 
Stowarzyszenie Miłośników Zie-
mi Gorlickiej.
Sekcja ds. Współpracy z Mło-
dzieżą – bezpośredni realiza-
tor konkursu – przygotowując 
w maju br. Regulamin, wzięła 
pod uwagę fakt możliwości 
wystąpienia ograniczeń związa-
nych z aktualną sytuacją epi-
demiologiczną. Informacja o 
tegorocznej edycji została pr-
zekazana do szkół w Powiecie 
Gorlickim, za pośrednictwem 
organów prowadzących.
Konkurs przeprowadzony został 
w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe i szkoły ponad-
podstawowe. Zadaniem uczest-
ników było przygotowanie pracy 
pisemnej na temat: „Patron mo-
jej szkoły - wzór do naśladowa-
nia”. W konkursie mogli również 

wziąć udział uczniowie ze szkół, 
które nie mają jeszcze swojego 
Patrona, przygotowując pracę 
związaną z propozycją kandyda-
ta na Patrona.
Celami konkursu było:
- promowanie postaci/instytucji 
ważnych dla historii Polski i Zie-
mi Gorlickiej,
- zgłębianie życiorysu Patrona 
szkoły, szukanie jego związku z 
Ziemią Gorlicką,
- cechy charakteru Patrona, 
które mogą stanowić wzór do 
naśladowania,
- analizowanie zasług Patrona 
szkoły dla Polski i społeczeństwa,
- pogłębianie postaw patriotycz-
nych i szacunku dla polskiego 
dziedzictwa narodowego,
- promowanie szkół, które budu-
ją swój program wychowawczy 
wokół sylwetki Patrona Szkoły.
Liczyliśmy na to, że tematyka 
tegorocznego konkursu: „Patron 
mojej szkoły - wzór do naśla-
dowania” wzbudzi zaintere-

sowanie i nie zawiedliśmy się. 
Nadesłano 32 prace z 18 szkół 
Powiatu Gorlickiego. W kon-
kursie wzięło udział 25 uczniów 
z 14 szkół podstawowych i 7 
uczniów z 4 szkół ponadpod-
stawowych.
 Komisja Konkursowa pra-
cowała zdalnie, dokonując in-
dywidualnej oceny zakodowa-
nych prac, punktując je w skali 
od 1 do 10. Przewodnicząca 
Komisji dokonała zestawienia 
punktów przyznanych przez 
ośmiu członków Komisji Kon-
kursowej. Zgodnie z Regula-
minem Konkursu, do II etapu 
zostały zakwalifikowane po trzy 
prace z każdej kategorii, któ-
re uzyskały najwyższą liczbę 
punktów. O zajętym miejscu w 
konkursie zadecydowała liczba 
uzyskanych punktów przez po-
szczególnych laureatów. Taką 
decyzję podjęli jednomyślnie 
wszyscy członkowie Komisji.
Ze względu na sytuację epide-
miologiczną, musieliśmy zre-
zygnować z przeprowadzenia 
publicznej prezentacji prac.
Na podstawie przeczytanych 
prac można zdecydowanie 
stwierdzić, że uczniowie poszer-
zyli swoją wiedzę historyczną, 
zgłębili życiorysy Patronów sz-
kół, szukali ich związków z Zie-
mią Gorlicką. Konkurs pozwolił 
uczniom dostrzec, że praca 
wychowawcza szkoły koncen-
truje się wokół sylwetki Patro-
na. Uczestnicy pięknie ukazali 
zasługi Patronów swoich sz-
kół dla Polski i społeczeństwa. 
W wzruszający sposób pisali 
dlaczego Patron jest dla nich 
wzorem do naśladowania i któ-
re jego cechy charakteru są im 
szczególnie bliskie. Stosując 
rożne formy wypowiedzi m.in. 
listu, wywiadu, pamiętnika, 
opowiadania, wykorzystując 
cytaty, a nawet mowę wiązaną, 

kształcili umiejętność pisania i 
wyrażania swoich przemyśleń w 
ciekawy dla czytelnika sposób.
Wszyscy uczniowie biorący 
udział w konkursie otrzymali 
dyplomy i nagrody, w tym pie-
niężne dla zwycięzców. Ser-
decznie im gratulujemy. Jest 
dla nas wielką satysfakcją, że 
Patron Szkoły jest dla nich au-
tentycznym wzorem do naśla-
dowania, że jego cechy charak-
teru są znane i bliskie młodzieży 
a szkoły budują program wy-
chowawczy wokół sylwetki Pat-
rona.
Doceniamy również wkład 
nauczycieli - opiekunów, którzy 
za trud pokierowania pracami 
uczniów otrzymali dyplomy - 
podziękowania oraz upominki. 
Dziękujemy Państwu za zaan-
gażowanie. Z wielką satysfakcją 
należy podkreślić, że zakładane 
cele Konkursu zostały w pełni 
osiągnięte.
Uprzejmie dziękujemy Burmis-
trzowi Miasta Gorlice Rafałowi 
Kukli za przyznanie dotacji, któ-
ra umożliwiła zorganizowanie 
kolejnej edycji konkursu oraz 
za przekazanie dodatkowych 
nagród rzeczowych. Słowa 
wdzięczności kierujemy również 
do Starosty Powiatu Gorlickiego 
Marii Gubały, Wójta Gminy Gor-
lice Jana Przybylskiego i Wójta 
Gminy Łużna Mariusza Tarsy, za 
udzielone wsparcie i przekaza-
ne upominki oraz wydawnictwa 
książkowe.
Komisja ds. Współpracy z Mło-
dzieżą Stowarzyszenia Miłoś-
ników Ziemi Gorlickiej, ser-
decznie dziękuje za wspaniałą 
współpracę szkołom Powiatu 
Gorlickiego oraz osobom, które 
kierują oświatą na terenie swo-
jej jednostki samorządu teryto-
rialnego.
Źródło: Barbara Wiatr Przewodnicząca Sekcji ds. 
Współpracy z Młodzieżą SMZG

XXVI edycja Konkursu „Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”

Zostańmy „Świetlną stolicą Polski” 
i wygrajmy 50 000 zł!



Ważne – pokarmu dla ptaków 
wodnych nigdy nie rzucajmy 
do wody! Rzucanie pokarmu 
do wody pomaga tylko pozor-
nie, a wiele resztek opada na 
dno, pleśnieje i przyczynia się 
do szkód w wodnym ekosys-
temie.
Czym i jak dokarmiać ptaki? 
Podpowiadamy:
• ptaki wodne, takie jak 

kaczki czy łabędzie 
można dokarmiać tylko 
w czasie silnych mrozów 
– najlepiej ziarnami zbóż, 
drobno pokrojonymi war-
zywami czy kukurydzą.

• drobne ptaki wróblowa-
te, czyli wróble, sikory, 
kowaliki, dzwońce czy 
trznadle najlepiej karmić 
mieszanką nasion: sło-

Karmiąc ptaki chlebem, zabijasz je!

necznika, konopi, prosa, 
pszenicy, owsa albo płat-
ków owsianych - część 
z nich można wyłuskać, 
inne pozostawić w łupi-
nach;

• większe gatunki ptaków, 
takie jak sierpówki, 
gołębie, kawki czy 

gawrony należy dokar-
miać większymi nasiona-
mi, np. pszenicą, grubą 
kaszą oraz pokrojonym w 
kostkę czerstwym białym 
pieczywem;

• dla sikor i dzięciołów 
można powiesić kawałki 
niesolonej, surowej sło-

Zostańmy „Świetlną stolicą Polski” 
i wygrajmy 50 000 zł!

Ośrodek Sportu i Rekreacji 
z przykrością informuje, że 
ze względu na sytuację epi-
demiologiczną w kraju, XXX 
Gorlicki Bieg Sylwestrowy w 
tym roku zostaje odwołany.
Trudne do przewidzenia moż-
liwości rozwoju epidemii oraz 
związanych z nią obostrze-
niami i regulacjami prawny-
mi, skutecznie powstrzymują 
nas przed organizacją jubile-

uszowego biegu, który z racji 
okrągłej rocznicy powinien 
być szczególnie celebrowa-
ny. Mamy nadzieję, że w pr-
zyszłym roku w pełni zdrowia 
i bez jakichkolwiek ograniczeń 
będziemy mogli spotkać się 
na trasie Gorlickiego Biegu 
Sylwestrowego, by pożeg-
nać stary rok i powitać nowy 
2022.
Źródło: OSiR Gorlice

niny, ale nie może ona 
wisieć dłużej niż dwa ty-
godnie;

• kosy lub kwiczoły chętnie 
zjedzą pokrojone jabłka, 
owoce rokitnika, jarzębi-
ny, borówki, albo rodzyn-
ki czy suszone morele;

Gorlice po raz kolejny biorą 
udział w plebiscycie miast, w 
którym wybieramy świetlną sto-
licę Polski! Wszystkich gorliczan 
i sympatyków Miasta Światła 
zachęcamy do głosowania! 
Walczymy o 50 000 zł na cele 
społeczne. Wszystko w Was-
zych rękach.
Zasady głosowania są proste! 
Głosować można codziennie tu-
taj – w pierwszym etapie do 7 
stycznia 2021 r.
Konkurs składa się z dwóch 

etapów. Pierwszy z nich to 
etap wojewódzki, w którym 
biorą udział wszystkie zgłoszo-
ne miasta. 16 z nich, które 
przejdzie do kolejnego etapu, 
wygrywa 10 tys. złotych na cale 
społeczne! W drugim etapie, 16 
zwycięskich w województwach 
miast, walczy o nagrodę główną 
czyli 40 tys. złotych! Walczymy 
więc wspólnie o kwotę 50 tys. 
złotych na cele charytatywne!
Głosowanie odbywa się w ter-
minach:

Gorlicki Bieg Sylwestrowy odwołany

gorlice.pl   |   facebook.com/gorlice   |   instagram.com/miastogorlice 
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I etap wojewódzki:  do 
7.01.2021
II etap ogólnopolski: 
14.01.2021 – 25.01.2021
Plebiscyt to nie tylko sposób na 

wspaniałą promocję miasta, ale 
również na pomoc potrzebują-
cym! Zapraszamy do głosowa-
nia i udostępniania!



Styczeń:
• Orszak Trzech Króli – 6.01
• 139. rocznica śmierci Ignacego 

Łukasiewicza – 7.01
• 76. rocznica wyzwolenia Gorlic spod 

okupacji niemieckiej – 17.01
• 65. rocznica śmierci ks. Bronisława 

Świeykowskiego – 27.01

Luty
• 182. rocznica urodzin Wojciecha 

Biechońskiego – 4.02

Marzec:
• 199. rocznica urodzin Ignacego 

Łukasiewicza – 8.03
• 139. rocznica urodzin Aleksandra hr. 

Skrzyńskiego – 19.03
• 432. rocznica śmierci bp. Marcina  

Kromera – 23.03
• 57. rocznica wodowania statku  

MS Gorlice – 24.03
• 121. rocznica otwarcia Parku Miejskiego  

w Gorlicach – 26.03 

Kwiecień
• 156. rocznica urodzin ks. Bronisława 

Świeykowskiego – 14.04

Maj:
• 106. rocznica Bitwy pod Gorlicami – 2.05
• 364. rocznica „potopu szwedzkiego” w 

Gorlicach – 2.05
• 76. rocznica zakończenia II wojny 

światowej – 8.05
• 404. rocznica ogólnopolskiego kolokwium 

trzech wyznań w Gorlicach – 22.05
• 12. rocznica nadania tytułu Bazyliki 

Mniejszej kościołowi pw. NNMP w Gorlicach 
– 23.05

• Dzień Samorządu Terytorialnego – 27.05 

Czerwiec:
• 8. rocznica wpisania na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO cerkwi w Owczarach, 
Brunarach i Kwiatoniu – 21.06 

• 84. rocznica śmierci Władysława Długosza 
– 24.06 

Lipiec:
• 18. rocznica wpisania na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO kościołów w 
Binarowej i Sękowej  – 3.07 

• 64. rocznica otwarcia Muzeum 
Regionalnego im. Ignacego Łukasiewicza w 
Gorlicach – 22.07

• 157. rocznica urodzin Władysława 
Długosza – 24.07

Sierpień:
• 604. rocznica lokacji miasta na prawie 

magdeburskim – 2.08
• 122. rocznica otwarcia szpitala miejskiego 

w Gorlicach – 3.08
• 129. rocznica założenia Towarzystwa 

Gimnastycznego Sokół w Gorlicach – 4.08
• 79. rocznica likwidacji gorlickiego  

getta – 19.08

Wrzesień:
• 82. rocznica wybuchu II wojny światowej 

– 1.09
• Dzień pamięci św. Maksyma Gorlickiego 

– 6.09
• 82. rocznica agresji ZSRR na Polskę – 17.09
• 90. rocznica śmierci Aleksandra hr. 

Skrzyńskiego – 25.09

Październik
• Dzień Seniora – 1.10 
• Dzień Nauczyciela – 14.10 

Listopad:
• Święto Niepodległości, 103. rocznica 

zakończenia I wojny światowej – 11.11

Grudzień:
• Święto Górników i Maziarzy – 4.12
• 40. rocznica wprowadzenia stanu 

wojennego – 13.12
• 95. rocznica śmierci Wojciecha 

Biechońskiego – 31.12
• Gorlicki Bieg Sylwestrowy – 31.12 
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