
Nr 11 (333) 2021 r. ISSN 14250829

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się 

Nowego Roku 2022 – Roku Ignacego Łukasiewicza,
serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, 

wytrwałości i pomyślności,
wprost z Miasta Światła przesyłają: 

Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla,
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak 

oraz Radni Rady Miasta Gorlice 
i pracownicy Urzędu Miejskiego

Obchody Święta Niepodległości - s. 2 Rozpoczął się remont ul. Blich - s. 6 XXXVIII Salon Gorlicki -  s. 15
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11 listopada 1918 roku to symboliczny w historii Polski dzień – po 123 
latach niewoli, nasz kraj odzyskał wolność. Odzyskanie Niepodległości 
to dla każdego Polaka prawdziwy powód do dumy i radości. Wczoraj 
obchodziliśmy 103. rocznicę tych wydarzeń.
Oficjalne obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 uroczystą Mszą 
Świętą za Ojczyznę z intencji władz powiatu i miasta, w Bazylice Mniej-
szej pw. Narodzenia NMP w Gorlicach, której przewodniczył Ksiądz 
Dziekan Stanisław Ruszel.
Po Mszy, nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości, gdzie symbo-
liczne podziękowanie i hołd poległym za wolność złożyli organizatorzy 
wydarzenia - Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała oraz - w imie-
niu burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli - jego Zastępca Łukasz Bała-
jewicz, a także zgromadzeni goście i licznie przybyli gorliczanie.
Po wysłuchaniu hejnału Gorlic i przywitaniu gości, głos zabrał Zastępca 
Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, który wygłosił okolicznoś-
ciowe przemówienie. Odczytane zostały także listy Pani Poseł na Sejm 
RP Barbary Bartuś, Pani Poseł na Sejm RP Urszuli Nowogórskiej oraz 
Pana Posła na Sejm RP Arkadiusza Mularczyka.
Zgromadzeni goście odmówili wspólnie modlitwę w intencji poległych 
za Ojczyznę, którą poprowadził Ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel.
Po modlitwie, rozpoczęła się ceremonia złożenia wiązanek okolicznoś-
ciowych. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: władze powiatu, gminy i miasta 
–  Starosta Gorlicki Maria Gubała, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice 
Łukasz Bałajewicz, Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski oraz Wicepr-
zewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina, Radna Wo-
jewództwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Komendant Powiatowy 
Policji w Gorlicach mł. insp. Dorota Tokarz oraz Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach bryg. Krzysztof Gładysz, Pr-
zedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych w Gorlicach –  Bolesław Jagoda, Czesław Stępień 
i Franciszek Janeczek, wspólnie z Prezesem Związku Sybiraków Koło 
w Gorlicach, Zbigniewem Lewczykowskim, przedstawiciele Komen-
dy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach, przedstawiciele 
Strzeleckiego Bractwa Kurkowego Dworu Karwacjanów w Gorlicach, 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915“, w imieniu Poseł na 
Sejm RP Barbary Bartuś, wiązankę złożył Radny Rady Miasta Gorlice 
Robert Gryzik, Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta 
Gorlice Beata Mikruta-Kawa, Lidia Piotrowicz, Beata Szarowicz i Ryszard 
Ludwin, Przedstawiciele Nowej Lewicy – Henryk Plato, Kazimierz Ster-
kowicz, Tadeusz Piecuch i Henryk Wolski, przedstawiciele NSZZ „So-
lidarność” Oddział w Gorlicach – Krzysztof Kotowicz, Marek Bugno, 
Małgorzata Hotloś oraz Jan Jamiński, przedstawiciele Cechu Rzemiosł 
i Przedsiębiorczości w Gorlicach – Jan Wojnarski, Danuta Adamczyk 
i Włodzimierz Socha, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Gorlickiej – Roman Trojanowicz, Irena Sierota, Barbara Staniszewska 
oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.
Ponadto, na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice, w obchodach udział 
wzięli duchowni z gorlickich Parafii – Proboszcz Parafii pw. Świętej Jad-
wigi Królowej ks. Jerzy Gondek, Proboszcz Parafii pw. Świętego An-
drzeja Boboli ks. Stanisław Kogut, Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy ks. Marek Urban, przedstawiciele Gorlickiej Rady 
Seniorów, Związku Strzeleckiego „Strzelec“ Pododdział w Gorlicach, 
a także przedstawiciele związków, grup i organizacji społecznych.
Punktualnie w południe, zgromadzeni przy Pomniku Niepodle-
głości odśpiewali przy akompaniamencie orkiestry dętej „Mazurek 
Dąbrowskiego”, włączając się do ogólnopolskiego wydarzenia „Niepod-
legła do hymnu”.  W ten sposób zjednoczyliśmy się z Polakami w kraju 
i za granicą.
O godzinie 17.00, w Gorlickim Centrum Kultury, już po raz X. odbyła 
się Biesiada Pieśni Patriotycznej, w trakcie której gorliczanie wspólnym 
śpiewem uczcili pamięć tych, którym zawdzięczamy własne, niepodle-
głe państwo.
Otwarcie X. Biesiady Piesni Patriotycznej w Gorlickim Centrum Kultury
Na Biesiadzie obecny był Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, który 
przywitał zgromadzonych gości i zaprosił do wspólnego śpiewu.
Dziękujemy pocztom sztandarowym i młodzieży za uświetnienie uroc-
zystości, gościom oraz gorliczanom, którzy wzięli udział w obchodach, 
a także wszystkim, którzy wywiesili biało-czerwone barwy w oknach, na 
dachach i balkonach. Po raz kolejny godnie i z należytym szacunkiem 
uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości i pokazaliśmy, że jesteśmy 
dumni z bycia Polakami!

Gorlickie obchody Narodowego Święta Niepodległości
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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

Krzysztof Tybor – 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.
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W ramach realizacji przez Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach projektu wymiany międzynarodowej 
z programu Erasmus Plus, do Gorlic przyjechali uczniowie z Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie), Słowenii 
oraz Danii.
Wizyta zagranicznych gości w ramach wspólnego projektu pn. „Wykorzystanie nowoczesnych tech-
nologii informacyjnych w przedmiotach humanistyczno-artystycznych”, miała na celu także zapo-
znania się z atrakcjami i historią miasta.
W trakcie pobytu uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili gorlicki Ratusz, w którym w imieniu Bur-
mistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli, przywitał ich Sekretarz Miasta Daniel Janeczek.
Spotkanie było okazją do wręczenia upominków, rozmowy na temat obecnego funkcjonowania 
Miasta oraz wizyty na wieży Ratusza.
Młodzież zwiedziła Muzeum Regionalne PTTK, gdzie zapoznała się w szczególności z naftową his-
torią naszego regionu. Odwiedziła także Cmentarz Wojenny nr 91, gdzie upamiętniła bohaterów 
Bitwy pod Gorlicami, zapalając znicze pod krzyżem centralnym i obeliskiem ku pamięci poległych 
żołnierzy narodowości słoweńskiej.

Młodzież z Danii, Słowenii i Hiszpanii z wizytą w Gorlicach

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł prof. dr hab. Stanisław Ta-
bisz – malarz, grafik, scenograf, pedagog, działacz związkowy, kry-
tyk sztuki związany z Gorlicami, laureat nagrody głównej statuetki 
Mosty Starosty 2021 w Gorlicach. Był profesorem krakowskiej ASP, 
dziekanem Wydziału Grafiki oraz rektorem uczelni. W 2020 otrzymał 
Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnię-
cia organizacyjne. Od 2012 roku zasiadał w Radzie Muzeum Dwo-
ry Karwacjanów i Gładyszów, w 2020 został jej przewodniczącym. 
Był zaangażowany w pomoc w ratowaniu zabytkowych nagrobków 
gorlickiego cmentarza. Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim sz-
czere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gor-
lice oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Zmarł Stanisław Tabisz

Zmarła Teresa Augustyn
Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 81 lat zmarła Teresa 
Augustyn - Zastępca Prezesa Koła Powiatowego w Gorlicach Pol-
skiego Związku Niewidomych Okręg Małopolski. Odznaczona m.in. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje skła-
dają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady 
Miasta Gorlice Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
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10 listopada br., w sali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
w Gorlicach, odbyło się uroczyste spotkanie z tej okazji.
Autorskim wierszem uroczystość rozpoczął Roman Dziubina – 
Rektor UZW w Gorlicach, który następnie przywitał gości i przyb-
liżył historię gorlickiego uniwersytetu.
Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. Starosta Gorlicki Maria 
Gubała, Członek Zarządu Powiatu Jerzy Nalepka, Burmistrz Mias-
ta Gorlice Rafał Kukla, Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski, Ksiądz 
Proboszcz Stanisław Ruszel, Dyrektor Muzeum Dwory Karwacja-
nów i Gładyszów Zdzisław Tohl, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej Joanna Kalisz-Dziki.
Roman Dziubina podziękował wszystkim za przybycie i wręczył 
prezenty gościom wydarzenia oraz członkiniom zarządu stowar-
zyszenia.
Po części oficjalnej, zgromadzeni wysłuchali niezwykłego koncer-
tu „Raut u Piłsudskiego“, podczas którego można było przenieść 
się w czasy międzywojenne.

Jubileusz 15-lecia Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach

17 listopada, na zaproszenie Zarządu Osiedla nr 6, seniorzy z Zawodzia  
spotkali się w Pałacu Długoszów w Gorlicach. Na Wieczorku u Długos-
zów zgromadzonych gości przywitała Przewodnicząca Zarządu Osiedla 
Beata Kalisz, a także Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
W wydarzeniu uczestniczyli także: Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice 
Łukasz Bałajewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorlice Ryszard 
Ludwin, Radni Rady Miasta Gorlice Alicja Nowak oraz Adam Piechowicz.
Po uroczystym toaście oraz życzeniach dla seniorów, wykład o ks. Wła-
dysławie Gurgaczu - kapelanie podziemia niepodległościowego, ale 
także gorlickiego szpitala, wygłosił dr Franciszek Rachel.
Spotkanie na którym nie zabrakło także poczęstunku oraz wspólnej 
zabawy przy muzyce, przebiegło w miłej, pełnej życzliwości atmosferze 
i było okazją do integracji mieszkańców.

Ruszyło głosowanie w konkursie „Inwestycja z perspektywą”, 
którego organizatorem jest Polska Agencja Prasowa. Na liście 
inwestycji poddanych pod głosowanie znalazł się Park Miejski im. 
Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach!
Celem Konkursu  jest promowanie oraz upowszechnianie infor-
macji o realizowanych przez samorządy inwestycjach współfinan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej.
Aby zagłosować na gorlicką realizację, wystarczy wejść na 
stronę głosowania https://europapnews.pap.pl/#maps i zna-
leźć „Restauracja Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego 
w Gorlicach”, zaznaczając odpowiednie województwo na mapie 
– po prawej stronie pojawi się wtedy lista projektów. Można użyć 
także wyszukiwarki, która znajduje się nad mapą.

Wieczorek u Długoszów

Zagłosuj na gorlicki Park Miejski 
w konkursie „Inwestycja z perspektywą”
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Wiemy już, że rok 2022 będzie wyjątkowy, bo poświęcony Ignacemu 
Łukasiewiczowi. W ostatnim czasie informowaliśmy o działaniach po-
dejmowanych w związku z tym m.in. przez Miasto Gorlice. W Jasion-
ce odbyło się pierwsze spotkanie członków Komitetu Organizacyjnego 
i Honorowego obchodów Roku Łukasiewicza. W posiedzeniu uczest-
niczyli samorządowcy z Podkarpacia i Województwa Małopolskiego, 
przedstawiciele instytucji kultury, a także instytucji naukowych, w tym 
przedstawiciele Miasta Gorlice.
Uczestników wydarzenia przywitał Marszałek  Władysław Ortyl, prze-
wodniczący Komitetu Honorowego obchodów Roku Łukasiewicza.
Podczas wydarzenia, uczestnicy przedstawili swoje pomysły i koncepcje 
należytego upamiętnienia wielkiego wynalazcy. Burmistrza Rafała Kuklę 
reprezentowali Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek oraz zastępca 
kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Marcin Gugulski.
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron zapewnił, że 
Małopolska deklaruje pełną współpracę przy obchodach, tak by nie za-
węzić ich jedynie do Podkarpacia, a rozwinąć je także na województwo 
małopolskie, szczególnie pod względem udziału Gorlic.

Rok Łukasiewicza - pierwsze spotkanie członków 
Komitetu Organizacyjnego i Honorowego obchodów

4 grudnia obchodziliśmy święto wszystkich górników, naftowców 
i geologów, a także wszystkich związanych zawodowo z poszukiwa-
niem paliw kopanych. Z tej okazji, w niedzielę 5 grudnia br., w pa-
rafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliniku, odprawiona 
została Msza Święta w intencji żyjących i zmarłych pracowników 
Fabryki Maszyn Górniczych i Wiertniczych w Gorlicach.
Po mszy, uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą poświę-
coną Ludziom Glinika poległym za wolność i sprawiedliwość 
społeczną w latach 1939-45.
Tablica, ufundowana przez załogę „Glinika”, znajdowała się do tej 
pory na terenie prywatnym. Zarząd Międzyzakładowego Związku 
Zawodowego Pracowników „Glinik” zwrócił się do Burmistrza Mias-
ta Gorlice z wnioskiem o ustanowienie pomnika Miejscem Pamię-
ci Narodowej i jego przeniesienie. Uchwała została przyjęta przez 
Radę Miasta, dzięki czemu już w listopadzie pamiątkowa tablica 
stanęła przy ul. Chopina.
Obelisk jest ważnym miejscem pamięci, stanowi część lokalnej 
historii. Przez lata, spotykały się pod nim władze miasta, poczty 
sztandarowe i organizacje, aby złożyć hołd poległym w czasie II 
wojny światowej pracownikom Fabryki. Dziś, pomnik stoi w miejscu 
ogólnodostępnym i jest dobrze wyeksponowany.

„Ludziom Glinika poległym za wolność i sprawiedliwość społeczną”

Z radością informujemy, że na posiedzeniu Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego, Radni podjęli uchwałę zwiększającą kwotę 
dofinansowania na budowę tężni w Parku Miejskim im. Wojcie-
cha Biechońskiego! Tym samym, do Miasta Gorlice trafi osta-
tecznie 250 tys. złotych!
Całkowity koszt budowy obiektu to 378 tys. zł. Zwiększenie do-
finansowania z pierwotnych 128 tys. zł, pozwoli znacznie od-
ciążyć budżet miasta przy ostatecznym rozliczeniu trwającej już 
inwestycji.
Serdecznie dziękujemy Radnym Sejmiku Województwa Małopol-
skiego, a w szczególności Radnej Wojewódzkiej Jadwidze Wój-
towicz oraz Zarządowi Województwa Małopolskiego.   

Dodatkowe fundusze na budowę tężni trafią do budżetu miasta!
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Rozpoczyna się długo oczekiwana przebudowa ulic Nadbrzeżnej, 
Garbarskiej i Blich w Gorlicach! Pierwszy etap zakłada przebu-
dowę sieci kanalizacyjnej. Generalnym Wykonawcą inwestycji jest 
„ZIBUD”.  
W kolejnych etapach, w ramach kompleksowego remontu zostaną 
wykonane m.in. elementy ulicy tj. krawężniki, obrzeża, korytka, 
chodnik, miejsca postojowe, oświetlenie, nowa sieć teletech-
niczna. Ponadto przeprowadzony zostanie remont sieci gazow-
niczej, przebudowany zostanie wodociąg oraz powstanie nowa 
nakładka asfaltowa. Roboty obejmą ul. Nadbrzeżną, Garbarską 
oraz Blich do wysokości zakrętu przy ogródkach działkowych.
Po zakończeniu prac, na pozostałej części ulicy Blich - od zakrętu 
przy ogródkach działkowych do granicy Miasta - także powstanie 
nowa nakładka asfaltowa.
Prace realizowane będą w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi 
gminnej 270277K w km 0+020,00 – km 0+859,10 w miejscowoś-
ci Gorlice, Miasto Gorlice”. Całkowity planowany koszt inwestycji 
to 6 855928,90 zł, a dofinansowanie stanowi prawie 55%, czyli 2 
923645,00 zł.

Ruszają prace na ul. Nadbrzeżnej, Garbarskiej i Blich!

Zakończyły się prace przy doświetleniu kolejnych przejść na terenie 
miasta. Od teraz bezpieczniej będzie w ciągu drogi krajowej nr 28 – 
na ulicy Kościuszki oraz Bieckiej-Parkowej.
W sumie 4 słupy stalowe z oprawami LED doświetliły przejścia na ul. 
Kościuszki na wysokości stacji paliw Grosar oraz Galerii EP.
Na ul. Bieckiej słup z oprawą LED doświetlił przejście pieszo-rowe-
rowe na wysokości sklepu ogrodniczego.
Wykonana inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkow-
ników ruchu w obrębie miasta. Doświetlając „zebry” zastosowano 
źródło światła o innej barwie niż oświetlenie ulic, co pozwoli na zwięk-
szenie widoczności.
Zadanie współrealizowane z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad, która przeznaczyła fundusze na tę inwestycję.

Doświetlamy kolejne przejścia dla pieszych

Zakończyła się budowa chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Chopina 
oraz oświetlenia przejścia na ul. Bieckiej. Dzięki temu, w tych miejscach 
będzie wygodniej i bezpieczniej. Miasto Gorlice pozyskało na ten cel po-
nad 215 tys. zł dofinansowania!
Nowe przejście dla pieszych powstało na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wincentego Pola. Zakres prac objął także przebudowę zjazdów oraz 
oświetlenia drogowego. W tym miejscu stanął także  aktywny radar 
mierzący i wyświetlający prędkość nadjeżdżającego pojazdu.
Ponadto, wybudowany został nowy chodnik – od przejścia do skrzyżowa-
nia z ul. Przemysłową.
Z kolei przy ul. Bieckiej przebudowano i doświetlono przejście na wyso-
kości budynku Starostwa Powiatowego. Zastosowano aktywne oświetle-
nie ostrzegawcze, co sprawi, że punkt będzie lepiej widoczny.
Środki zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowi-
ty koszt realizacji zadania „Budowa przejścia dla pieszych w obszarze 
oddziaływania w km od 1+300 do 1+500 (w tym przejścia dla pieszych 
w km 1+400) ulicy Chopina (DG 270391K) to 198 904,51 zł, a uzyska-
ne dofinansowanie to 159 121,00 zł. „Przebudowa przejścia dla pieszych 
w obszarze oddziaływania w km od 0+041 do 0+241 (w tym przejścia dla 
pieszych w km 0+141) ulicy Bieckiej (DG 270437K) to koszt 70 781,81 zł, 
a dofinansowanie 56 625,00 zł.

Bezpieczniej na ul. Chopina i Bieckiej

Kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zakończony
Zakończył się kolejny etap robót w ramach budowy kanalizacji desz-
czowej ulicy Kochanowskiego. Podczas prac w ciągu ul. Spacerowej 
(boczna od Kochanowskiego) wybudowano kolektor o długości około 
226 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi.
Wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej zapobiegnie w pr-
zyszłości zalewaniu wodami opadowymi terenów posesji zlokalizowa-
nych przy tej ulicy.



Kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej zakończony

Na kolejny etap prac remontowo - konserwatorskich związanych 
z jego odnowieniem, Miasto Gorlice pozyskało fundusze z Minister-
stwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 
„Groby i cmentarze wojenne w kraju“ oraz z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie.
W ramach zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie właściwego sta-
nu zachowania cmentarza wojennego z I Wojny Światowej nr 87 
w Gorlicach – etap 2” odtworzony został krzyż centralny wraz z po-
stumentem, wyczyszczone zostały pomniki nagrobne oraz zakon-
serwowane i odtworzone brakujące krzyże nagrobne.
Ponadto przeprowadzona została konserwacja estetyczna muru 
ogrodzenia i bramy wejściowej oraz renowacja bramki.
Na alei stanowiącej dojście do pomnika centralnego wysypany zo-
stał kamień łamany, a także wykonane zostały kamienne opaski 
wzdłuż ogrodzenia.
Całkowity koszt prac przewidzianych na rok 2021 wyniósł 103.074 
zł, z czego 49.680 zł to środki pozyskane z dotacji ministerialnej, zaś 
30.000 zł stanowi dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zakończył się remont cmentarza nr 87 z I wojny światowej przy ul. Łokietka

Mieszkańcy Gorlic i turyści mogą już korzystać z bezpłatnego 
dostępu do bezprzewodowego Internetu w kilkunastu kluczowych 
lokalizacjach naszego miasta! Na ten cel Miasto Gorlice pozyskało 
grant w wysokości 15 000 Euro z programu WiFi4EU, realizowa-
nego przez Komisję Europejską.
W ramach projektu wykonana została sieć hotspotów, w miej-
scach, które są szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez 
mieszkańców i turystów. Ta ważna inwestycja została w 100% 
sfinansowana ze środków unijnych.
Gdzie w Gorlicach można skorzystać w darmowego Internetu?
• Gorlicki Rynek,
• ul. 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do 

skrzyżowania z ul. Świeykowskiego,
• dziedziniec Urzędu Miejskiego,
• Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Jagiełły,
• zielony skwerek obok Miejskiej Biblioteki Publicznej,
• Park Miejski (obok placu zabaw, w okolicy misiów i w okolicy 

polany),
• okolice altanki w Parku McGarvey’a,
• lodowisko/korty OSiR,
• Kryta Pływalnia „Fala” (hol),
• Basen odkryty i pumptrack,
• hala OSiR,
• budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (dawne kino 

„Wiarus”).

W każdym z tych miejsc można korzystać z Internetu o prędkości 
do 30 Mbit/s, czas trwania sesji to 4 godziny (po czym konieczne 
jest ponowne logowanie).
Uwaga! W niektórych lokalizacjach, z powodu trwających remon-
tów (kryta pływalnia i basen, budynek TG „Sokół”), dostęp do 
Internetu będzie możliwy po zakończeniu prowadzonych robót. 
Z powodów technicznych przerwy w dostępie do Internetu mogą 
występować także na lodowisku (do czasu zakończenia remontu 
krytej pływalni).

Darmowe WiFi w Gorlicach!



500 000 zł - tyle kosztuje zdrowie 16  - letniego Kuby z Gorlic, który zachorował 
na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. To wszystko stało się tak nagle... 
Jednego dnia był energicznym nastolatkiem, a drugiego pacjentem, którego 
wyniszcza choroba! Trwa zbiórka na leczenie oraz dalszą diagnozę chłopca.

Kuba potrzebuje naszego wsparcia!

26 listopada br., w Miejskim Zespole Szkół nr 5 odbyło się pod-
sumowanie  konkursu plastycznego w ramach XIV edycji Kam-
panii Społecznej „No promil - no problem“. Patronat honorowy 
nad kampanią objął Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
W imieniu Burmistrza nagrody wręczał kierownik Wydziału 
Oświaty Kultury i Promocji Wojciech Zapłata.
Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich licznie wzięli udział 
w konkursie plastycznym – było aż 64 uczestników.
Komisja konkursowa dokonała oceny prac pod kątem zgodności 
założeniami kampanii i przyznała następujące nagrody i wyróż-
nienia:
Klasy 1:
I miejsce – Marcel Dusza kl. 1b
II miejsce – Bartłomiej Gajda kl. 1c
III miejsce – Iga Gajda kl. 1c
Wyróżnienia:
Konstanty Szurek kl. 1c,
Dominik Chrząścik kl. 1c,
Julian Kamiński kl. 1b
Klasy 2:
I miejsce – Zuzanna Biełous kl. 2c
II miejsce – Karolina Nikiel kl. 2a
III miejsce – Oliwia Tenerowicz kl. 2b
Wyróżnienia:
Gabriela Bajorek kl.2a,
Bartosz Świstak kl. 2a
Klasy 3:
I miejsce – Mateusz Przybyło kl. 3b
II miejsce – Dastan Mituś kl. 3a
Oddzielnie nagrodzono prace przestrzenne – w tej kategorii 
nagrodę otrzymał Wojciech Apola z klasy 2a, a wyróżnienie 
Szymon Jasnos z kl. 3a.
Pozostali uczestnicy, otrzymali symboliczną nagrodę za udział.
Kampania dofinansowana została ze środków Województwa 
Małopolskiego a inicjatorem Kampanii jest Stowarzyszenie Inic-
jatyw Społeczny  „Solny Gwarek” z Wieliczki.

Informacje o kampanii można znaleźć  na stronie na stronie: 
www.bezpromilowo.pl

No promil - no problem - podsumowanie 
konkursu i wręczenie nagród

24 listopada br., w Dworze Karwacjanów w Gorlicach odbył 
się kolejny wykład dla seniorów Uniwersytetu Złotego Wie-
ku. Wykładowcą była Joanna Kalisz-Dziki – dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gorlicach, która w przypadającym Roku 
Różewicza, przygotowała prelekcję „Tadeusz Różewicz – poeta, 
dramaturg, prozaik, scenarzysta“.
Liczna grupa seniorów-studentów z uwagą słuchała niezwykle 
interesującej prezentacji – opowieść o wyjątkowym znaczeniu 
dorobku Tadeusza Różewicza, czułości dla świata. Miłością poety 
była matka Stefania i jego żona Wiesława. 
Wspaniałą prezentację, Joanna Kalisz-Dziki zakończyła krótkim 
filmem „Spacer śladami braci Różewiczów“. Był to spacer po 
Radomsku, krainie dzieciństwa i młodości Tadeusza Różewicza.
Źródło: Roman Dziubina

UZW pamiętał o Różewiczu

<-link do zbiórki



6 grudnia br., komisja wyłoniła zwycięzcę w konkursie na EKO-
Mikołaj - najlepszą pracę przygotowała klasa 3a z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 4! Serdecznie gratulujemy! 
Zadaniem młodzieży było wykonanie Mikołaja z wykorzysta-
niem materiałów ekologicznych i surowców wtórnych - puszek 
aluminiowych, tektury, zużytych przedmiotów plastikowych 
i szklanych, szmatek, folii lub materiałów naturalnych - drewna, 
sznurka, słomy.
Zwycięska praca przedstawia Mikołaja w saniach, które ciągną 
renifery. Mikołaj trzyma „serce dla wszystkich ludzi”, a przy pa-
sku ma klucze do domów dzieci.
Zbudowany jest w całości z odpadów:
• głowa - szpula metalowa, na której nawinięta była lina
• czapka - folia bąbelkowa
• twarz - talerzyk plastikowy
• nos - bombka
• włosy - ścinki papierowe z niszczarki, wsad z poduszki
• sweterek - z odpadów materiałowych
• nogi, brzuch, dłonie, renifery, choinka - pudło tekturowe
• oparcie na saniach - butelki 1,5 l po wodzie obklejone ga-

zetami
• sanie - tekturowy stojak na słodycze
• konstrukcja Mikołaja, ręce, lejce - druty i linki, sznurki
• nosy, oczy, rogi reniferów - kapsle, folia aluminiowa z od-

padów

Dzieci wymyśliły również, że sanie z tyłu będą mieć otwierany 
bagażnik, a w nim prezenty zrobione z surowców wtórnych.
Tworzenie Mikołajów z odpadów miało na celu zwrócenie uwagi 
na ilość powstających w naszym otoczeniu odpadów, jak rów-
nież było pomysłem na powtórne ich wykorzystanie.
Każdy z uczniów ze zwycięskiej klasy otrzymał zestaw do upra-
wy własnych roślin oraz ekologiczne upominki.

Znamy zwycięzców konkursu na EKOMikołaja!

Dziękujemy za udział i jeszcze 
raz serdecznie gratulujemy!

10 listopada br. w Placówce Wsparcia Dziennego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Gorlicach, odbyło się wyjątkowe wydarzenie 
- konkursu pięknego czytania poezji patriotycznej pod hasłem 
,,Kocham Moją Ojczyznę”.
Przypadająca w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, III edycja konkursu adresowanego do wychowanków 
placówki, zorganizowana została przez Zarząd Towarzystwa Pr-
zyjaciół Dzieci. Jego głównym celem było kształtowanie poczucia 
świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny, propagowa-
nie piękna polskiej poezji patriotycznej oraz mowy ojczystej, 
pogłębienie znajomości historii zawartej w poezji polskich au-
torów, upowszechnianie kultury żywego słowa, kształtowanie 
wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego oraz rozwi-
janie recytatorskich uzdolnień dzieci.
Konkurs miał charakter indywidualny, a udział w nim zgłosiło 12 
uczestników. Każdy z nich przygotował do recytacji jeden utwór 
literacki o tematyce patriotycznej. Prezentacje uczestników w 2 
kategoriach wiekowych (kl. I-II, IV-VII) oceniała Komisja Konkur-
sowa, która pod uwagę brała trafność doboru wiersza, przygo-
towanie uczestnika i ogólny wyraz artystyczny.
Najlepsze występy – I, II, III miejsce w każdej z kategorii - nag-
rodzone zostały książkami oraz grami edukacyjnymi o tematyce 
patriotycznej. Upominki zakupione zostały w ramach dotacji z  
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii na rok 2021.

Kocham Moją Ojczyznę - konkurs pięknego czytania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
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             XXXIX i XL SESJA RADY MIASTA GORLICE
W dniu 18 listopada 2021r., w sali sesyjnej im.W. Biechońskiegow Urzędzie Miejskim w Gorlicach, z zachowaniem reżimu sanitarnego - odbyła 
się XXXIX Sesja Rady Miasta Gorlice. Po otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o porządku obrad, informacji o sporządzeniu protokołu 
z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta oraz Informacji Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny od 11 października do 15 listopada 2021r. - radni 
rozpatrzyli i przyjęli 15. Pierwsza dotyczyła zmiany Uchwały Nr 100/IX/2011r., w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gorlice, z późniejszymi zmia-
nami (W związku z podjęciem przez Radę Miasta Gorlice uchwały z dnia 14 października 2021r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych 
Miasta Gorlice, powołującą do życia nową jednostkę budżetową, koniecznym jest dokonanie aktualizacji Statutu Miasta Gorlice w zakresie załącznika nr 8 do Statutu 
zawierającego wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Gorlice). Drugą uchwałą przyjęto Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022). Przyjęto również Roczny Program Współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r. Uchwałą ustalono stawki dotacji 
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach. Kolejnymi uchwałami Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie następ-
nych umów dzierżawy; zmieniła uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Gorlice; zawarła porozumienie 
międzygminne pomiędzy Miastem Gorlice a Gminą Gorlice dotyczącego powierzenia i przejęcia zarządzania drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg; zmieniła 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,, Miasta Gorlice- Plan Nr 3” przy ul. dr. Stanisława Jezierskiego; ustaliła zasadę ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodku wsparcia ,,Dzienny Dom Seniora w Gorlicach „; przyjęła Program Wspierania Rodziny na terenie Miasta Gorlice w latach 2022- 2024; zmieniła uchwałę Nr 
80/V/2019 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 lutego 2019r., w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rada Miasta Gorlice, przewodniczących 
zarządów jednostek pomocniczych Miasta Gorlice oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej, przysługujących radnym Rady Miasta Gorlice oraz członkom zarządów 
jednostek pomocniczych Miasta Gorlice; ustaliła wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Gorlice; wprowadziła zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej 
Miasta Gorlice na 2021r. ; wprowadziła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.
30 listopada 2021r. odbyła się nadzwyczajna XL Sesja Rady Miasta Gorlice- w trybie zdalnym. Radni rozpatrzyli i przyjęli 6 projektów uchwał. Pierwszą uchwałą zatwier-
dzono wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszka-
niowej ,, SIM Małopolska sp. z o.o. „z siedzibą w Brzesku. Drugą określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości. Trzecią określono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych. Czwartą uchwałą wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia 
stawki opłaty za worek o określonej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz określenia stawki opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto wprowadzono zmiany Budżetu Miasta Gorlice i Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorlice

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice 
z działalności za okres od 
11 października 2021 roku do 15 listopada 2021 roku

12 października 2021 roku.
• Wizyta delegacji Mieleckiej Rady Seniorów oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Mielcu (R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielami Gminy Gorlice i Gminy Sękowa w sprawie programu ZIT (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
13 października 2021 roku.
• Spotkanie Zespołu d.s. Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice, w sprawie opiniowania projektów zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Gor-
lice (Ł. Bałajewicz).
• Podpisanie umowy z przedstawicielem Banku BNP Paribas, na obsługę bieżącą budżetu Miasta Gorlice (R. Kukla).
• Spotkanie robocze (w formie online), w sprawie opracowania studium do programu ,,Kolej Plus”, z udziałem projektantów oraz przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie w sprawie analizy koncepcji projektu budynku mieszkalnego przy ulicy J. Korczaka w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
14 października 2021 roku.
• Wręczenie nagród, za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, nauczycielom z Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej (R. Kukla).
• Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kromera w Gorlicach (R. Kukla).
• Uroczystości z okazji 45-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach – jubileuszowy koncert oraz spotkanie okolicznościowe (R. Kukla).
16 października 2021 roku.
• Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Złotego Wieku (Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Rady Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Ł. Bałajewicz).
18 października 2021 roku.
• Spotkanie informacyjne (online) z mieszkańcami w sprawie studium planistycznoprognostycznego dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 
108 na odc. Gorlice –  Jasło celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy 
ww. liniami”, opracowanego w ramach programu ,,Kolej Plus” na zlecenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego (Ł. Bałajewicz).
19 października 2021 roku.
• Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego, w sprawie ochrony bezpieczeństwa ludzi 
i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego obywateli powiatu gorlickiego (Ł. Bałajewicz).
20 października 2021 roku.
• Obchody Jubileuszu 150-lecia Banku Spółdzielczego w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie z dziennikarzami (wizyta studyjna) w sprawie promocji Miasta Gorlice – inicjatywy ustanowienia roku 2022 ,,Rokiem Ignacego Łu-
kasiewicza” (R. Kukla).
21 października 2021 roku.
• Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorlicach (R. Kukla).
• Szkolenie dla kadry kierowniczej w ramach projektu ,,Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce’’ , zorganizowane przez Krakowski Park Tech-
nologiczny Sp. z.o.o (Kraków, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji ,,Dnia Seniora”, na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Gorlicach (R. Kukla).
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22 października 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Bogusławem Dętkosiem, w sprawie MPZP przy ulicy Korczaka w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
23 października 2021 roku.
• Spotkanie integracyjne z okazji ,,Dnia Seniora”, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 1 ,,Starówka” w Gorlicach (P.R. Kukla).
24 października 2021 roku.
• Obchody 5-lecia Jubileuszu Gorlickiego Bractwa Kurkowego (R. Kukla).
25 października 2021 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla). 
• Spotkanie Pana Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego z Samorządowcami, podczas którego zaprezentowane zostały wyniki Rządowego 
Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”(Nowy Sącz, R. Kukla). 
Miasto Gorlice otrzymało łącznie 14 899 950 złotych. Na zadanie pn. „Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy 
jakości życia mieszkańców i zrównoważonego rozwoju miasta - basen kąpielowy otwarty etap I” - dofinansowanie w kwocie 9 900 000 złotych, 
na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego 
sterowania” - dofinansowanie w kwocie 4 999 950 złotych. 
26 października 2021 roku.
• Spotkanie przedstawicieli gmin członków klastra energii ,,Biała Ropa”, w sprawie dalszej działalności klastra (Moszczenica, R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz).
27 października 2021 roku.
• Spotkanie w sprawie oceny projektu, dotyczącego budowy garaży przy ul. Kościuszki w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2021/2022, podczas którego odbyły się wybory do Prezydium Rady (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz).
28 października 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Michałem Lysym Prezesem Zarządu SIM ,,Małopolska” Sp. z .o. o w sprawie planów inwestycyjnych (R. Kukla).
• Uroczystość nadania imienia gen. Józefa Gizy Placówce Straży Granicznej w Tarnowie, na zaproszenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej 
oraz Komendanta Placówki Straży Granicznej w Tarnowie (Tarnów, Ł. Bałajewicz).
• Wizyta Pani Boženy Forštnarič Boroje Ambasador Słowenii oraz Attache Obrony Gorazda Bartola, na Cmentarzu Wojennym Nr 91 w Gorlicach 
- złożono wiązanki kwiatów i zapalono symboliczne znicze pod Obeliskiem upamiętniającym żołnierzy Słoweńskich poległych w czasie I Wojny 
Światowej oraz Krzyżem centralnym (R. Kukla).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji ,,Dnia Seniora” na zaproszenie Gorlickiego Stowarzyszenia Seniorów (R. Kukla).
29 października 2021 roku.
• Zapalenie symbolicznych zniczy na grobach nieżyjących Włodarzy Miasta, pracowników samorządowych i oświatowych (R. Kukla, Ł. Bałajewicz). 
• Uroczyste spotkanie promujące monografię albumu pt. ,,Władysław Długosz. Nie tylko odkrywca Borysławia”, na zaproszenie Wójta Gminy 
Sękowa oraz Stowarzyszenia ,,Pro Memoria”(R. Kukla).
1 listopada 2021 roku.
• Kwesta na rzecz renowacji zabytków na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
4 listopada 2021 roku.
• Spotkanie z duchownym protestanckiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w sprawie działalności na terenie Miasta Gorlice (R. Kukla).
• Spotkanie w sprawie organizacji obchodów uroczystości ,,Narodowego Święta Niepodległości” w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Podpisanie Porozumienia z przedstawicielem Gminy Biecz w sprawie dalszego funkcjonowania Gorlickiej Filii Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Bieczu, celem zapewnienia miejsc w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla mieszkańców Miasta Gorlice (R. Kukla).
• Spotkanie z udziałem przedstawicieli Gminy Gorlice oraz Gminy Sękowa, w sprawie realizacji wspólnych projektów, w ramach ZIT (Ł. Bałaje-
wicz).
5 listopada 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Wiktorem Durlakiem Senatorem RP, m.in. w sprawie planowanych inwestycji w Gorlicach w ramach Programu Rządowego 
,,Polski Ład”, a także wywozu pozostałych na trenie byłej Rafinerii w Gorlicach, niebezpiecznych odpadów (R. Kukla).
6 listopada 2021 roku.
• Uroczysty koncert z okazji Święta Narodowego Węgier, na zaproszenie Konsula Generalnego Węgier (Kraków, Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
8 listopada 2021 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie - Delegatura w Nowym Sączu, w sprawie lokalizacji po-
mnika ,,Tereski” na płycie Rynku (Nowy Sącz, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie w sprawie Rządowego Funduszu ,,Polski Ład” na zaproszenie Wojewody Małopolskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego (Kra-
ków, R. Kukla).
• Spotkanie z Panem Łukaszem Kmitą Wojewodą Małopolskim, w sprawie pozyskania środków na wywóz niebezpiecznych odpadów pozostałych 
na terenie byłej Rafinerii w Golicach oraz w sprawie utrzymania w zasobach Miasta, prawa własności gruntów przeznaczonych pod Specjalną 
Strefę Ekonomiczną w Gorlicach (Kraków, R. Kukla). 
9 listopada 2021 roku.
• Spotkanie w Urzędzie Gminy Gorlice w sprawie kanalizacji, z udziałem przedstawicieli MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach, oraz Gminy Sękowa (Ł. 
Bałajewicz).
• Spotkanie z Panem Janem Przybylskim Wójtem Gminy Gorlice oraz Panią Magdaleną Czech Zastępcą Wójta Gminy Gorlice, w sprawie wspólnych 
inwestycji na granicy Miasta Gorlice i Gminy Gorlice (R. Kukla).
10 listopada 2021 roku.
• Uroczystości 15-lecia Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach , w ramach których odbył się koncert ,,Raut u Piłsudskiego”(R. Kukla).
• Jesienne spotkanie mieszkańców Osiedla Nr 5 ,,Krasińskiego” w Gorlicach (R. Kukla).
11 listopada 2021 roku.
• Obchody z okazji 103. rocznicy ,,Święta Niepodległości” – odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, złożono kwiaty i zapalono symboliczne 
znicze pod Pomnikiem Niepodległości, a także odśpiewano hymn ,,Mazurek Dąbrowskiego” w ramach projektu ,,Niepodległa do Hymnu” (Ł. 
Bałajewicz).
• Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza z okazji Święta Niepodległości (R. Kukla).
• X edycja Biesiady Pieśni Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowana w GCK (R. Kukla).
13 listopada 2021 roku.
• Spotkanie okolicznościowe zorganizowane z okazji ,,Dnia Seniora” na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 4 ,,Mariampol” w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie okolicznościowe zorganizowane z okazji ,,Dnia Seniora” na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 11 ,,Łysogórskie’’ w Gorlicach (R. Kukla).
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Beata Mikruta – Kawa interpelowała w sprawie harmonogramu patroli Straży Miejskiej w porze nocnej
W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 24.11.2021 r. w sprawie harmonogramu patroli Straży Miejskiej w porze nocnej 
w okresie weekendów oraz stałych dyżurów w pobliżu lokali gastronomicznych uprzejmie informuję, że Straż Miejska 
w Gorlicach pracuje w soboty i niedziele oraz inne dni świąteczne jak również w porze nocnej, co wynika z potrzeb zabez-
pieczenia imprez okolicznościowych i kulturalno – rozrywkowych organizowanych na terenie miasta. Stan etatowy Straży 
Miejskiej nie zawsze pozwala na dyslokowanie patroli Straży Miejskiej w porze popołudniowo – wieczornej. Ponadto praca 
w porze nocnej oraz święta wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem dla Strażników Miejskich co wpływa na znaczący 

wzrost nakładów finansowych na jej działalność. 
Odnosząc się do zakłócenia ładu i porządku w rejonie ul. Narutowicza uprzejmie informuję, że Straż Miejska w 2021 r. otrzymała jedno zgłosze-
nie spożywania napoi alkoholowych na ul. Narutowicza w godzinach popołudniowych. Z informacji przekazanej z Komendy Powiatowej Policji 
w Gorlicach wynika, że Policja odnotowała przypadki zgłoszenia interwencji, które dotyczyły naruszeń

Klub Radnych PiS interpelował w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia ilości mieszkań 
komunalnych w Gorlicach
W odpowiedzi na złożoną w dniu 18.11.2021r. interpelację Klubu Radnych PiS w sprawie podjęcia działań zmierzających 
do zwiększenia ilości mieszkań komunalnych w Gorlicach, Urząd Miejski informuje, że rozpoczęto prace przygotowawcze /
analizy przedprojektowe/ dotyczące budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Korczaka. 
W miesiącu sierpniu br. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu pod kątem możliwości 
optymalnej zabudowy, gabarytu obiektu, możliwej obsługi komunikacyjnej oraz maksymalnej ilości mieszkań. 
Na chwilę obecną trwają konsultacje i uzgodnienia ostatecznej wersji koncepcji, która zostanie przedstawiona na koniec 

miesiąca listopada br.  W kolejnym etapie planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę 
co umożliwi nam złożenie wniosku o dofinasowanie i realizację inwestycji.  

Adam Piechowicz interpelował w kwestia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Legio-
nów
W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.11.2021 roku w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych 
w ciągu ul. Legionów informuję, że zgodnie z wnioskiem w dniu dzisiejszym przekazałem interpelację do Zarządcy drogi tj. 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
Informuję także, że w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych na tym przejściu Miasto Gorlice w 2017 roku wykonało do-
datkowe doświetlenie przejścia. 

Maria Piecuch złożyła interpelację w kwestii podjęcia działań związanych z pielęgnacją drzew rosnących 
w ciągu ulicy Stróżowskiej
W odpowiedzi na interpelację złożoną w trakcie obrad sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 18.11.2021 roku w sprawie podję-
cia działań związanych z pielęgnacją drzew rosnących w ciągu ulicy Stróżowskiej na odcinku ulicy Niepodległości do ulicy 
Stawiska uprzejmie informuję, iż trwają działania zmierzające do wyłonienia firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia 
do wykonywania prac wysokościowych. 
Usytuowanie drzew jak ich rozmiar nie pozwalają na realizację zadania przez nasze służby komunalne.  
Termin cięć pielęgnacyjnych zaplanowany jest na I kw. 2022 roku.   

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

Miejski Zespół Szkół nr 3 zyskał windę i nową pochylnię! To duże 
ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością. Miasto Gorlice sukce-
sywnie likwiduje bariery, zmienia i przystosowuje swoje placówki 
tak, by były jak najbardziej dostępne.
Winda została umieszczona w duszy głównej klatki schodowej 
w taki sposób, aby wszystkie szerokości przejścia w korytarzach 
spełniały wymagania odpowiedniej przepustowości.
Na zewnątrz wykonana została pochylnia, prowadząca do budyn-
ku MZS nr 3, wprost do windy.  Dzięki realizacji tego zadania oso-
by z niepełnosprawnością mogą poruszać się wewnątrz budynku i 
bez barier korzystać z parteru, I piętra oraz piwnicy. Prócz wymie-
nionych prac wykonane zostały także nowe schody do piwnicy i 
na parter budynku. Wykonawcą robót była firma Elbud 2.
Prace zostały dofinansowane ze środków pozyskanych przez 
Miasto Gorlice z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych (PFRON) dla zadania pn.: „Dostosowanie budyn-
ku Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – budowa wewnętrznej pionowej platformy 
osobowej dla osób niepełnosprawnych”, w ramach ogłoszonego 
naboru do „Programu wyrównywania różnic między regionami 
III” dla obszaru B.
Łączny koszt realizacji projektu: 384 188,24 zł.
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 107 
259,49 zł.

Winda i pochylnia w MZS nr 3
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Zakończyła się XXVII edycja konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Zie-
mi Gorlickiej (SMZG) z cyklu „Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”, skierowanego do 
młodzieży uczęszczającej do szkół w powiecie gorlickim. Z terenu Miasta Gorlice w konkursie 
udział wzięli uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 4, I Liceum Ogólnokształcącego im. Mar-
cina Kromera, Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza oraz Zespołu Szkół Technicznych 
im. Wincentego Pola.
Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna była Sekcja ds. Współpracy z Młodzieżą. Za-
proszenie do udziału, regulamin oraz niezbędne załączniki przekazane zostały do szkół, za 
pośrednictwem organów prowadzących, w dwóch terminach: w czerwcu oraz ponowione 
w sierpniu br. Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach: uczniowie ze szkół pod-
stawowych i uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. Zadaniem uczestników było przygo-
towanie pracy pisemnej, zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej, związanej 
z tematem przewodnim: „Ocalić od zapomnienia - rodzinna historia powiązana z dziejami 
Ziemi Gorlickiej”.
Celami konkursu było: budowanie więzi rodzinnych oraz poznawanie historii swoich przodków, 
ocalenie od zapomnienia często niezwykłych historii rodzinnych, głębsze poznanie wydarzeń 
i czasów  w których żyli przodkowie, kształtowanie świadomości i pogłębianie postaw patrio-
tycznych, kształcenie umiejętności pisania i motywowanie do dbałości o język ojczysty.
Sekcja ds. Współpracy z Młodzieżą SMZG zakładała, że młodzież biorąc udział w konkursie 
zainteresuje się dziejami Ziemi Gorlickiej w powiązaniu z własną rodziną.
Zadaniem uczestników konkursu było m.in. samodzielne poszukiwanie informacji, sięganie 
do pamiątek rodzinnych, „archiwów domowych” i prowadzenie rozmów z członkami rodziny, 
zwłaszcza tymi starszymi. Konkurs niósł w sobie nie tylko dużo walorów wychowawczych, ale 
miał również aspekty patriotyczne - ukazywał i uczył szacunku do historycznych i społecznych 
wydarzeń w Polsce, poprzez dzieje własnej rodziny.
Uczniowie odkrywali uczestników wydarzeń związanych z małą Ojczyzną, wśród swoich przod-
ków. Znaczenie wychowawcze konkursu, polegało przede wszystkim na rozbudzeniu ciekawoś-
ci, wyzwoleniu twórczego działania uczniów, nauce i docenieniu znaczenia przechowywanych 
pamiątek rodzinnych, wzbudzeniu szacunku do osó--b starszych i podejmowanych przez nich 
działań w trudnych czasach.
Złożono łącznie 17 opracowań. W konkursie wzięło udział 12 uczniów z 8 szkół podstawowych 
i 5 uczniów z 4 szkół ponadpodstawowych. Rodzice wszystkich uczniów wyrazili pisemną zgodę 
na ich udział w konkursie, opublikowanie prac w Kwartalniku Gorlickim oraz wypełnili stosowną 
klauzulę (RODO). Osobną deklarację złożyli żyjący bohaterowie opisywanych zdarzeń. Ze wz-
ględu na panującą epidemię koronawirusa członkowie Komisji Konkursowej pracowali zdalnie 
dokonując oceny zakodowanych prac poprzez przyznawanie punktów w skali od 1 do 10.
Ponieważ w szkołach podstawowych dwoje uczniów uzyskało tę samą, najwyższą liczbę punk-
tów, zwrócono się do Burmistrza Miasta Gorlice z prośbą o wyrażenie zgody na przyznanie 
pierwszych miejsc ex aequo oraz na zwiększenie puli środków na dodatkową nagrodę z niewy-
korzystanych środków na zorganizowanie spotkania i publicznej prezentacji prac laureatów. 
Dzięki wyrażonej zgodzie, w kategorii „szkoły podstawowe”, czworo uczniów zostało laure-
atami.
O zajętym miejscu w konkursie zadecydowała liczba uzyskanych punktów przez poszczegól-
nych uczniów, w obu kategoriach. Taką decyzję podjęli jednomyślnie wszyscy członkowie Ko-
misji Konkursowej. 
Na podstawie przeczytanych prac, można zdecydowanie stwierdzić, że uczniowie nie tylko po-
szerzyli swoją wiedzę historyczną ale zgłębili życiorysy członków swoich rodzin, zauważyli jak 
wspaniałych mają przodków, wzmocnili więzi rodzinne. W wzruszający sposób pisali dlaczego 
mogą być dumni ze swoich protoplastów.
W pracach uczniów opisane zostały przeżycia osób związane z tragicznymi wydarzeniami I i II 
wojny światowej, dramatyczne losy polskich żołnierzy, walkę o przetrwanie poprzez ucieczki 
z domu rodzinnego, trudne codzienne życie rodzin w czasie okupacji, pomoc Żydom i ich 
ukrywanie oraz wspomnienia związane z wydarzeniami z czerwca 1947 roku, podczas „Akcji 
Wisła”. Poznajemy również losy dziadka-partyzanta, który walczył w leśnym oddziale, prze-
ciwko okupantom w czasie II wojny światowej.
Stosując rożne formy wypowiedzi m.in. wywiadu, dialogu, opowiadania, wykorzystując cytaty 
z listów i pamiętników, uczniowie doskonalili umiejętność pisania i wyrażania swoich przeżyć 
w interesujący dla czytelnika sposób.
Z wielką satysfakcją należy podkreślić, że zakładane cele Konkursu zostały w pełni osiągnięte. 
Mogą o tym świadczyć wypracowania wszystkich uczniów, które opublikowane zostały w Kwar-
talniku Gorlickim nr 99.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie oraz nauczyciele - opiekunowie otrzyma-
li dyplomy i upominki a laureaci ponadto nagrody pieniężne. Roman Trojanowicz - Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej wraz z Barbarą Wiatr - Przewodniczącą Sekcji ds. 
Współpracy z Młodzieżą SMZG, wręczyli dyplomy i złożyli gratulacje uczniom i ich opiekunom 
w szkołach, do których uczęszczają zwycięzcy. Młodzież kolejny raz udowodniła, że jest wspa-
niała, wrażliwa i docenia więzi rodzinne. Jest po prostu dumna ze swoich przodków. Serdecznie 
im gratulujemy takiej postawy.
Jesteśmy wdzięczni Nauczycielom - Opiekunom, że podjęli się trudu pokierowania pracami 
uczniów. Dziękujemy Państwu za zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w konkursie i osobiste 
zaangażowanie. Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do Dyrektorów Szkół, bo 
bez Państwa zaangażowania uczniowie nie zainteresowaliby się konkursem.
Uprzejmie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Gorlice za przyznanie dotacji, która wraz ze środ-
kami Stowarzyszenia, umożliwiła zorganizowanie kolejnej edycji konkursu oraz za przekazanie 
dodatkowych upominków. Słowa wdzięczności kierujemy również do Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach, Wójta Gminy Gorlice i Wójta Gminy Łużna, za wyrażenie uznania uczestnikom 
konkursu - uczniom i nauczycielom - poprzez przekazanie wydawnictw książkowych. Umoż-
liwiło to dodatkowo docenienie zaangażowania i wkład pracy uczniów oraz ich opiekunów.
Dziękujemy uprzejmie osobom, które kierują oświatą na terenie danej jednostki samorządu 
terytorialnego, za wielką życzliwość i pomoc w przekazywaniu informacji do szkół. Zarząd 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej wraz z Sekcją ds. Współpracy z Młodzieżą, sz-
czególne słowa wdzięczności i szacunku kieruje do wszystkich Członków Rodzin, dzięki którym 
uczniowie mogli napisać swoje prace.
Przygotowała: Barbara Wiatr Przewodnicząca Sekcji ds. Współpracy z Młodzieżą SMZG

XXVII edycja konkursu „Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką”
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W tym roku przypada wyjąt-
kowa rocznica - 115-lecia funk-
cjonowania gorlickiego „Kro-
mera“. Ten jubileusz zbiegł się 
z końcem remontu niezwykłe-
go i jednego z najpiękniejszych 
budynków naszego Miasta. 
Z tej okazji, w Muzeum PTTK 
odbył się wernisaż wystawy 
poświęconej szkole.
W jej otwarciu wziął udział, 
w imieniu burmistrza Rafała 
Kukli jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz. Wśród gości zna-
leźli się też wychowankowie 
szkoły, grono pedagogiczne, 
sympatycy oraz pasjonaci, 

Gorlickie I LO zostało najbardziej proekologiczną szkołą w Polsce, 
a to za sprawą kampanii „Podążaj za śladem” przeprowadzonej 
przez Ekobohaterów  z Kromera!
Ogólnopolski konkurs „Ekobohaterzy” organizowany przez Głów-
ny Instytut Górnictwa, miał na celu promowanie proekologicznych 
działań i zasad zrównoważonego rozwoju wśród uczniów. Uczest-
nicy musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami poszukiwania 
informacji oraz kreatywnością.
Ekopinknik na gorlickim Rynku Konkurs przebiegał w czterech 
etapach, z których ostatnim było przeprowadzenie kampanii spo-
łecznej. W ramach swoich działań Ekobohaterzy z Kromera prze-
prowadzili m.in. ekologiczny happening, który zorganizowany był 
przy wsparciu Miasta Gorlice!
W skład gorlickiej ekipy Ekobohaterów weszli: Ewelina Basista, 
Justyna Hudzik, Marta Jankowska, Maria Jarkiewicz, Patrycja Ma-
niak, Kamila Sekuła, Sebastian Stec, Sylwia Ślusarczyk i Urszula 
Ziomek. Uczniów do konkursu przygotowała Pani dr Magdalena 
Semla-Kurzawa.

Fot. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, I LO Ogólnokształcące im. M. 
Kromera w Gorlicach, Ekobohaterzy z Kromera

Ekobohaterzy z Kromera najlepsi w Polsce!

Ruszyła rekrutacja do Dziennego Domu Seniora 
w Gorlicach, na stworzenie którego Miasto Gorlice 
pozyskało ponad 2 miliony złotych w ramach RPO 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020! 
Placówkę prowadzi Fundacja ”Wyjdź z Domu”. 

Głównym celem działalności Dziennego Domu 
Seniora jest zapewnienie dziennej opieki osobom 
niesamodzielnym w wieku 60+ , poprzez wzrost 
aktywności oraz polepszenie ich funkcjonowania.

W ramach Domu, który zlokalizowany jest  pod 
adresem Rynek 1, 38-300 Gorlice (Dom Pol-
sko-Słowacki, wejście przez dziedziniec Ratusza) 
świadczone będą usługi opiekuńczo – pielęgna-
cyjne oraz aktywizująco - usprawniające. Udział 
bezpłatny!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Kierownik Dziennego Domu Seniora – Anna Rafa

Telefon: +48 730 777 243

E-mail: ddsgorlice@gmail.com

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji oraz Formu-
larze zgłoszeniowe wraz ze wzorami oświadczeń 
dostępne są w Dziennym Domu Seniora w Gor-
licach (ul. Rynek 1), w godzinach pracy placówki 
(8 – 16).



XXXVIII Salon Gorlicki – znamy laureata artystycznej 
nagrody Burmistrza Gorlic im. Alfreda Długosza

W środę, 8 grudnia br., w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów“ w Gor-
licach, odbył się wernisaż dorocznej wystawy gorlickiego środowiska 
plastycznego – XXXVIII Salon Gorlicki. Tradycyjnie głównym punk-
tem uroczystości było wręczenie nagrody Burmistrza Gorlic im. Alfre-
da Długosza.
Zgromadzonych licznie gości i artystów przywitał Dyrektor Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Zdzisław Tohl.
W wydarzeniu uczestniczyli również Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla oraz Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach Wojciech Zapłata.
W trakcie spotkania zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłe-
go początkiem grudnia prof. Stanisława Tabisza - Przyjaciela Gor-
lic, wieloletniego rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Pr-
zewodniczącego Rady Programowej Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów w Gorlicach.
Po uważnym rozpatrzeniu eksponowanych na XXXVIII Salonie Gor-
lickiego Środowiska Plastycznego prac malarskich, graficznych, 
rzeźbiarskich i fotograficznych, autorstwa artystów nieprofesjonal-
nych, Komisja Artystyczna w składzie: mgr sztuki Małgorzata Fry-
zowicz - przewodnicząca Komisji, mgr sztuki Józef Stec - członek 
Komisji, mgr sztuki Kamil Wiktor - członek Komisji, postanowiła pr-
zyznać doroczną artystyczną nagrodę Burmistrza Gorlic im. Alfreda 
Długosza Danielowi Szczerbie.
Wyróżnienie otrzymali: Bogdan Kareł, Anna Kocur, Jacek Kosiba, Ewa 
Krauze, a Nagroda Dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładys-
zów trafiła do Tadeusza Łuczejki.
W trakcie wydarzenia otwarta została także wystawa malarstwa 
Wacława Sitara, która wyeksponowana została w sali im. W Kunza.
Wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wernisażu, za-
praszamy na wystawy, które dostępne będą dla zwiedzających do 
12 stycznia 2022 r.

Od wtorku 23 listopada br. dostępna jest nowa wystawa czasowa 
przygotowana w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach.
Na ekspozycji zatytułowanej „Prasa Powiatu Gorlickiego ze zbioru 
Leszka Wojtasiewicza” zaprezentowanych jest 26 tytułów prasy, 
której redakcja i administracja mieściła się na Ziemi Gorlickiej. 
Te najstarsze z nich pochodzą z lat 80-tych XIX wieku, natomiast 
inne wydawane są współcześnie. Najstarszym prezentowanym 
tytułem jest „Górnik” ukazujący się w Gorlicach w latach 1882-
1886. Czasopismo to powstało z inicjatywy m.in. Ignacego Łuka-
siewicza i było pierwszym tego typu na świecie wydawnictwem 
poświęconym sprawom górnictwa naftowego. Wyeksponowane 
zostaną 4 oryginalne roczniki stanowiące najcenniejsze egzem-
plarze z kolekcji Autora wystawy.
Właściciel zbioru prasy – gorliczanin Leszek Wojtasiewicz jest ko-
lekcjonerem i pasjonatem historii Ziemi Gorlickiej. W tutejszym 
Muzeum zorganizował już 5 wystaw czasowych dotyczących te-
matów pocztówki naszego regionu.
Wernisaż wystawy odbył się w 22 listopada br. o godz. 18.00.
Ekspozycja dostępna jest do 14 stycznia 2022 r. 
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzę-
du Miejskiego w Gorlicach.

Źródło: Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach
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Na Gali Mistrzów Motosportu 2020 swój sezon podsumował Maciej Serafin 
– gorliczanin, kierowca wyścigowy, który po raz kolejny znalazł się w gronie 
najlepszych, zdobywając tytuł II Wicemistrza Polski!
Zawodnik startujący w barwach Miasta Światła, wziął udział w kilkunastu 
wyścigach – w sześciu z nich nie miał sobie równych! W pozostałych zwy-
cięstwa pozbawiły go awarie samochodu lub problemy techniczne.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Fot. archiwum prywatne Macieja Serafina

Maciej Serafin II Wicemistrzem Polski!

W ostatni dzień roku zapraszamy tradycyjnie na Gorlicki Bieg Sylwestrowy, 
rozgrywany na dystansach 5 i 10 km. Ze względu na rozpoczynający się re-
mont ul. Blich, zmieniona zostanie trasa jubileuszowego biegu.
Start planowany jest o godz. 10.00 na ul. Szpitalnej, następnie trasa biegu 
prowadzić będzie ul. Kochanowskiego, ul. Batorego do zatoczki MZK na ul. 
Kochanowskiego, nawrót tymi samymi ulicami do skrzyżowania ul. Batorego 
i Kochanowskiego, dalej ul. Kochanowskiego, ul. Warneńczyka, ul. Krzywous-
tego, ul. Mieszka I. 
Zapisy trwają do 30.12.2021 r. lub w dniu zawodów do godz. 9.15. 

1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463). Jednym z jej punktów 
były zmiany dotyczące zachowania się kierowców pojazdów przed przejściami 
dla pieszych. 
Kierowcy musieli w zasadzie z dnia na dzień zmienić swoje nawyki a nie ws-
zystkim przyszło to łatwo. Niektórzy z przyzwyczajenia ignorują pieszego mają-
cego zamiar przejść po pasach na drugą stronę jezdni, inni nie są świadomi 
zmian w przepisach ale zdecydowana większość stosuje się do tej nowelizacji. 
O ile w mediach hucznie ogłoszono, że piesi mają pierwszeństwo przed po-
jazdami podczas przechodzenia i wchodzenia na pasy, o tyle mało uwagi 
poświęcono kwestii obowiązków pieszego. Tymczasem jeśli pieszy zlekceważy 
kilka kardynalnych zasad może ponieść poważne konsekwencje i to nie tylko w 
postaci mandatu. Nie od dziś wiadomo, że w konfrontacji  z samochodami, pie-
si mają nieco mniejsze szanse wyjść bez szwanku. Dlatego przede wszystkim 
należy przestrzegać kilku przepisów, mających dużo wspólnego z rozsądkiem:
- nie wkraczamy na jezdnię bezpośrednio przed jadącym samochodem. Kie-
rowca w teorii powinien zwolnić przed przejściem i ustąpić pierwszeństwa, 
widząc pieszego ale fizyki nie oszukamy. Szczególnie zimą, gdy drogi są wil-
gotne, śliskie od śniegu i lodu, należy wykazać się wyobraźnią i poczekać aż 
samochód wyhamuje.
- nie wjeżdżamy na przejście rowerem ani innym pojazdem (hulajnoga, desko-
rolka itp). Kierowca może nie zauważyć osoby, która porusza się szybciej niż 
pieszy a w warunkach ograniczonej widoczności skutki mogą być fatalne. War-
to przypomnieć tutaj, że za jazdę po przejściu dla pieszych jest mandat karny 
ale jest to mała strata w porównaniu do obrażeń, jakie mogą wyniknąć w razie 
zderzenia z autem. Wbieganie na przejście też może mieć podobne skutki i 
jest surowo zabronione.
- nie korzystamy z telefonu komórkowego w taki sposób, że stwarzamy zag-
rożenie dla siebie  i innych. Zarówno rozmowa, jak i pisanie lub oglądanie 
treści na ekranie telefonu absorbują bardzo osoby w zasadzie w każdym wie-
ku. Jak łatwo wejść wówczas prosto pod koła samochodu pokazują chociażby 
statystyki z kilkunastu krajów UE, gdzie około 20% wypadków na przejściach 
dla pieszych w 2018r. było spowodowane nieodpowiedzialnym używaniem te-
lefonów.
Ktoś może powiedzieć, że artykuł faworyzuje kierowców, którzy kierując po-
jazdami, często są powodem wypadków na przejściu i wielu ludzkich niesz-
część.  Po części jest to fakt. Jednak to pieszy jest tutaj w gorszym położeniu 
i powinien zadbać o swoje zdrowie i życie, minimalizując ryzyko zderzenia z 
pojazdem.  Jeśli te obie grupy uczestników ruchu zachowają zdrowy rozsą-
dek i będą stosować się do przepisów, możemy liczyć na poprawę statystyk                
i unikniemy wielu ludzkich nieszczęść.

Piesi z większymi 
prawami i… obowiązkami

Trwają zapisy na Gorlicki Bieg Sylwestrowy


