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10 stycznia br., w nowo wyremontowanym budynku „Sokoła”, 
przy ul. Jagiełły odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Ignacego 
Łukasiewicza w Małopolsce.
Na zaproszenie Starosty Gorlickiego Marii Gubały i Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kukli, na wspólnej, noworocznej gali spot-
kali się m.in. przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i 
lokalnych samorządów.
Wśród gości znaleźli się m.in. Podsekretarz stanu, Główny Geo-
log Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa 
Piotr Dziadzio, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold 
Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr 
Pilch, Radni Województwa Małopolskiego – Jadwiga Wójtowicz 
oraz Stanisław Pasoń, były marszałek Województwa Małopol-
skiego, były Senator, współautor koncepcji remontu „Sokoła” 
Janusz Sepioł, Prezydent Krosna Piotr Przytocki, Wójtowie Gmin 
Powiatu Gorlickiego oraz Radni Powiatu Gorlickiego i Radni Rady 
Miasta Gorlice, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyj-
nych Powiatu Gorlickiego oraz Miasta Gorlice, Kierownicy i Koor-
dynatorzy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, Dyrek-
torzy powiatowych i miejskich szkół oraz przedszkola.
Licznie zgromadzonych gości przywitał Dyrektor Gorlickiego Cen-
trum Kultury Janusz Zięba.
Pierwszym punktem spotkania była prezentacja projektu pn. 
Obszar „Starówka” – lokalne centrum naukowo-kulturalno-spor-
towo-rekreacyjne wraz z przebudową dróg lokalnych i infrastruk-
tury technicznej Gorlic, w ramach którego zmodernizowany zo-
stał m.in. budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Świąteczną atmosferę, śpiewem kolęd zapewniła Emilia Cisowska 
– wokalistka, podopieczna Gorlickiego Centrum Kultury.
W trakcie uroczystości, z rąk Ministra Piotra Dziadzio oraz Mar-
szałka Witolda Kozłowskiego odznaczenie „Zasłużeni dla Kultury 
Polskiej” odebrali przedstawiciele Stowarzyszenia Grupa Rekon-
strukcji Historycznej „Gorlice 1915”: Prezes Stowarzyszenia Piotr 
Kamiński, Wiceprezes Wojciech Drzymała oraz Skarbnik Anna 
Czyżycka.
Kulminacyjnym punktem gali była Inauguracja Roku Ignacego 
Łukasiewicza – prezentacja multimedialna z wykorzystaniem 
światła oraz muzyki, której głównym tematem był ten wielki Po-
lak, wynalazca i filantrop, związany także z Gorlicami.
Oficjalną część spotkania zakończył toast noworoczny, po którym 
goście mieli okazję obejrzeć efekty remontu „Sokoła”.
Na wszystkich zainteresowanych czekało także najnowsze wy-
dawnictwo autorstwa Urszuli Karasińskiej „Gorlickie ulice – tak je 
pamiętamy. Jagiełły”. Książkę można nabyć w Pawilonie Historii 
Miasta Gorlice.

Inauguracja Roku Ignacego Łukasiewicza w Małopolsce
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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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7 stycznia 2022 wspominano ważną postać związaną z Gorlicami. 140 lat temu, zmarł Ignacy Łuka-
siewicz - pionier przemysłu naftowego, farmaceuta i wynalazca lampy naftowej. Powiada się, że jego 
wynalazek trafił pod strzechy, ale tu, w Gorlicach, trafił także na ruchliwe skrzyżowanie i jako pierwszy 
w świecie przyświecał podróżnym, kupcom oraz mieszkańcom Miasta Światła.
Z okazji przypadającej rocznicy, w gorlickiej Bazylice Narodzenia Najświętszej Marii Panny, z intencji 
Władz Miasta Gorlice odbyła się Msza Święta.
W imieniu całej społeczności Miasta Gorlice, na grobie Ignacego Łukasiewicza, który znajduje się na 
cmentarzu w Zręcinie, wiązankę kwiatów oraz znicz złożyli Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz 
Bałajewicz oraz Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek.
Jak pisze Barbara Pratzer w książce „A pieniądze zamieniał na ideały”, będącej reportażem historycz-
nym o narodzinach przemysłu naftowego, „Jego śmierć poruszyła całą Galicję. Mimo zimna i deszczu 
4 tysiące żałobników przeszło w milczeniu kilka kilometrów, z dworu w Chorkówce do kościoła w Zrę-
cinie, który kilka lat wcześniej ufundował. Nie był to zwyczajny pogrzeb. To była wielka, przejmująca 
manifestacja: szli zgodnie Polacy i Rusini, obok siebie ziemianie, włościanie i robotnicy, połączeni żalem 
katolicy, prawosławni i żydzi. Z sąsiedztwa i dalszej okolicy. Wszyscy swą obecnością zaświadczając, że 
odszedł wielki, wspaniały człowiek”.
Rok 2022 ustanowiony został „Rokiem Ignacego Łukasiewicza” zarówno w skali kraju jak i naszego 
miasta.
Z wnioskiem o uczczenie tego wielkiego wynalazcy w 200. rocznicę jego urodzin i 140. śmierci, do Mar-
szałek Sejmu w ubiegłym roku zwrócił się między innymi Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. Podczas 
40. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (29.10.2021 r.),  Posłowie podjęli stosowną uchwałę.
Również w Gorlicach, 23 grudnia 2021 r., podczas XLII Sesji Rady Miasta Gorlice, Radni jednogłośnie 
podjęli zaproponowaną przez Burmistrza uchwałę w sprawie ogłoszenia w Gorlicach roku 2022 rokiem 
tego wielkiego Polaka, wynalazcy i filantropa.

styczeń 2022
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Podczas uroczystej gali zorganizowanej w nowo wyremontowanym 
budynku „Sokoła”, najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza 
Miasta Gorlice – statuetkę Dersława - odebrał Tadeusz Łuczejko.
Statuetka wręczona przez burmistrza Rafała Kuklę to podziękowanie za 
życiowy dorobek, zaangażowanie w swoją pracę oraz wkład w kulturę i 
promowanie naszego miasta i regionu. To też symboliczne zwieńczenie 
zawodowej drogi Tadeusza Łuczejki, który w styczniu, po latach pracy w 
Gorlickim Centrum Kultury odchodzi na zasłużoną emeryturę.
Prowadzący wydarzenie - Janusz Zięba, dyrektor GCK - tak przedstawił 
znamienitego gościa: Twórca muzyki elektronicznej ambient, aranżer, 
artysta grafik, malarz. Od 2003 roku jest dyrektorem artystycznym Mię-
dzynarodowych Prezentacji Multimedialnych „Ambient Festival”, które co-
rocznie odbywają się w Gorlicach i rozsławiają Ziemię Gorlicką w kraju 
oraz poza jego granicami.
Tadeusz Łuczejko z Piotrem Woltyńskim utworzył duet muzyczny Aqu-
avoice, zespół tworzący muzykę elektroniczną w stylu tzw. „szkoły ber-
lińskiej”. Od roku 1998 zespół Aquavoice tworzyli: Tadeusz Łuczejko (mu-
zyka) oraz Paweł Olszański  odpowiedzialny za efekty wizualne). Od 2001 
roku Tadeusz Łuczejko kontynuował działalność projektu Aquavoice jako 
solista. Zafascynowany muzyką elektroniczną takich zespołów jak Tange-
rine Dream podjął samodzielne próby tworzenia muzyki elektronicznej. W 
późniejszym czasie zaczął tworzyć muzykę w stylu ambient. Jego utwór 
„Underwater Flight” z albumu Water Music emitowany był w Programie III 
Polskiego Radia, gdzie uzyskał dużą popularność i został laureatem Złotej 
Dziesiątki w plebiscycie słuchaczy audycji Top Tlen Jerzego Kordowicza na 
najlepsze nagranie muzyki elektronicznej. Tadeusz Łuczejko ma na swoim 
koncie 9 autorskich płyt i jedną kompilację z interpretacjami utworów Eu-
geniusza Rudnika. Albumy Early Recordings i Nocturne otrzymały wyróż-
nienia Red Fingerprint za wartość artystyczną a Big Red Button za jakość 
dźwięku. Nagrania otrzymały tytuły płyt roku Best Records. Wyróżnienia 
zostały przyznane przez branżowy magazyn dla audiofilów, High Fidelity.
Tadeusz Łuczejko poza działalnością muzyczną zajmuje się także grafiką 
i malarstwem. Swoje zdolności plastyczne rozwijał już w szkole pod-
stawowej, a potem kontynuował naukę w Liceum Sztuk Plastycznych w 
Jarosławiu. Jako plastyk projektował ilustracje książkowe współpracując z 
takimi wydawnictwami jak Iskry, Alfa (Warszawa), PiK (Katowice) czy ART 
(Kielce). Za swoje plakaty otrzymał kilka nagród i wyróżnień. Jest auto-
rem wystaw indywidualnych między innymi w Danii, na Słowacji oraz w 
Polsce. Wystawiał swoje prace m.in. w Żywcu, Nowym Sączu, Warszawie, 
Tarnowie, Katowicach oraz Bardejowie na Słowacji i Sønderborg w Danii.
Jako artysta grafik projektował okładki do niektórych albumów Aqavoice 
oraz plakaty dla 20 edycji Międzynarodowych Prezentacji Multimedialnych 
„Ambient Festival”.
Nagrody i wyróżnienia:
1983: Nagroda na „Ogólnopolskich Warsztatach Graficznych” Warszawa
1985: Nagroda im. Alfreda Długosza w Galerii Sztuki BWA Dwór Karwac-
janów w Gorlicach
1986: Wyróżnienie na 42. Dorocznej Wystawie Nowosądeckich Artystów 
Plastyków
1987: Wyróżnienie na 43. Dorocznej Wystawie Nowosądeckich Artystów 
Plastyków
1991: Nagroda na 47. Dorocznej Wystawie Nowosądeckich Artystów 
Plastyków
2013: Nagroda im. Alfreda Długosza na 30. „Salonie Gorlickim“
2021: Nagroda Dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów na 
38. „Salonie Gorlickimi”
W poprzednich latach statuetkę Dersława otrzymali m.in. ks. Stanisław 
Ruszel, Ewa Wachowicz, Łukasz Dyczko, Mirosław Czyżykiewicz, dr Jerzy 
Krzewicki, Andrzej Stasiuk i Monika Sznajderman – Wydawnictwo CZAR-
NE, Dariusz Bohatkiewicz, Władysław „Adzik” Sendecki oraz Adrienne 
Körmendy.

Dersław dla Tadeusza Łuczejki!

styczeń 2022
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Styczeń to czas podsumowań i planów na przyszłość, a także skła-
dania życzeń. To także okres tradycyjnego Spotkania Noworoczne-
go, podczas którego przyznawane są nagrody Burmistrza, dla osób 
szczególnie wyróżniających się w obszarze kultury oraz sportu. W 
tym roku uroczystość odbyła się w gmachu „Sokoła” przy ul. Jagiełły.
11 stycznia br., na zaproszenie burmistrza Miasta Gorlice Rafała Ku-
kli, na uroczystej gali spotkali się przedstawiciele gorlickich organiza-
cji, stowarzyszeń i instytucji, a także przedsiębiorcy.
Spotkanie w dawnej siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 
która po wielu latach odzyskała swój blask, było okazją do przypo-
mnienia historii budynku, a także przekazania informacji na temat 
wykonanego remontu.
Tego wieczoru nie zabrakło oprawy muzycznej w wykonaniu woka-
listki Emilii Cisowskiej, która wystąpiła z repertuarem kolędowym, w 
aranżacji Grzegorza Fiegi - instruktora pracowni muzycznej Gorlic-
kiego Centrum Kultury.
Głównym punktem artystycznym uroczystości był koncert Kwartetu 
Galicyjskiego, który tworzą absolwentki Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina w Białymstoku oraz Akademii Muzycznej w Kra-
kowie: Joanna Kiełbasa - I skrzypce, Martyna Bulzak - II skrzypce, 
Ewa Borcz – altówka, Gabriela Lipień - wiolonczela. Instrumentalist-
ki wykonują muzykę klasyczną, rozrywkową, a w szczególności, in-
spirowaną ludowością autorską twórczość altowiolistki zespołu Ewy 
Borcz.
W trakcie noworocznej gali uhonorowane zostały osoby, które w 
szczególny sposób kształtują przestrzeń naszej Małej Ojczyzny.

Burmistrz nagrodził ludzi kultury i sportu

styczeń 2022
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Zakończyły się prace związane z rewitalizacją historycznej sie-
dziby Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół“. Budynek odzyskał 
swój blask i ponownie stał się jednym z najpiękniejszych obiektów 
naszego miasta.
Obiekt stał się „domem“ dla stowarzyszeń sportowych, które zgło-
siły się do konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta 
Gorlice - są to: Gorlicki Zapaśniczy Klub Sportowy, Międzyszkolny 
Klub Sportowy „Radość“, Gorlicki Klub Pływacki „Fala“, Stowar-
zyszenie Gorlicki Klub Sportów Walki.
Zgodnie z długą tradycją miejsca, prócz funkcji sportowej budy-
nek został też przystosowany do pełnienia funkcji kulturalnej. 
W dniach 10-11 stycznia br. odbyły się tu tradycyjne spotkania 
noworoczne, połączone z oficjalnym rozpoczęciem Roku Łuka-
siewicza w Małopolsce.
Remont „Sokoła“ objął m.in. przywrócenie historycznego wyglą-
du elewacji, termomodernizację obiektu, wymianę pokrycia da-
chowego, remont wszystkich pomieszczeń wewnątrz oraz wy-
mianę instalacji wewnętrznej (m.in. wodociągowa, kanalizacyjna, 
elektryczna, c.o.).
Ponadto zagospodarowano piwnice, gdzie obecnie znajdują się 
m.in. sauny, szatnie i toalety oraz poddasze, gdzie powstała sala 
sportów walki. Zamontowana została też winda oraz platforma pr-
zyschodowa, a obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami. Na dziedzińcu przesunięty został mur oporowy 
oraz wykonano parking.
Przywrócona została historyczna funkcja obiektu oraz jego wygląd 
- nad odtworzonym wejściem swoje miejsce znalazł odrestau-
rowany pomnik Sokoła, który do tej pory znajdował się w gorlic-
kim Muzeum.
Odsłonięte zostały piękne okna, odtworzono detale w tym her-
by – Orła i Pogoni. Jeszcze na początku prac zniknęła szpecąca 
dobudówka.
Remont budynku został zrealizowany w ramach partnerskiego 
projektu Miasta Gorlice i Starostwa Powiatowego. Wniosek został 
złożony do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskie-
go, naboru o dofinansowanie projektów na potrzeby 11. Osi Pri-
orytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 
Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast śred-
nich i małych. Rewitalizacja „Sokoła“ kosztowała 6 094 320,60 zł, 
a wartość dofinansowania wyniosła 4 076 604,58 zł.
Wcześniej, w ramach zadania odrestaurowany został też budynek 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera. Modernizacji 
poddano elewację i attykę, wymienione zostało pokrycie dachowe 
wraz z przebudową kominów, wymieniono wewnętrzną instalację 
c.o. Zmodernizowano boisko i zaplecze sportowe - jest tu bieżnia, 
skocznia, rzutnia. Wyremontowano też ul. Kromera, a w ramach 
środków własnych Miasta Gorlice ul. Niepodległości i Jagiełły.

Za pomoc w realizacji remontu „Sokoła“ dziękujemy poprzed-
niemu i obecnemu Zarządowi Województwa Małopolskiego oraz 
Radnym Wojewódzkim obu kadencji. Dziękujemy także Panu Ja-
nuszowi Sepiołowi za zaangażowanie, szczególnie podczas twor-
zenia koncepcji remontu.
Modernizacja budynku została wykonana w formule zaprojektuj i 
wybuduj przez gorlicką firmę Batory BAU. Za projekt odpowiadało 
biuro architektoniczne archiONE z Lublina.

Budynek Sokoła dostał nowe życie!



Murowana neoklasycystyczna Kaplica rodziny Płockich odzy-
skała swój pierwotny wygląd. W ostatnim czasie zakończyły się 
prace remontowe tej charakterystycznej nekropolii gorlickiego 
Cmentarza Parafialnego.
Kaplica rodziny Płockich - gorlickich patrycjuszy - stoi w miejscu 
pierwotnej, zniszczonej działaniami wojennymi w 1915 roku. 
Zbudowana jest na planie prostokąta i zwieńczona widocznym z 
daleka napisem: GROBOWIEC RODZINY PŁOCKICH.
W ramach prac remontowych dokonano m.in. pełnej konser-
wacji technicznej i estetycznej elewacji kaplicy, izolacji ścian 
fundamentowych, wykonano renowację zapraw tynkarskich, 
uzupełnienie ubytków oraz wymianę zniszczonych elementów 
kamiennego cokołu.
Całkowity koszt remontu wyniósł ponad 230 000 zł i został sfi-
nansowany  ze środków Parafii p.w. Narodzenia NMP w Gorli-
cach przy współudziale Miasta Gorlice (w kwocie 30 000 zł) i 
Powiatu Gorlickiego (w kwocie 25 000 zł).

Kaplica Cmentarna Rodziny Płockich po remoncie

Historia sportów samochodowych w naszym regionie liczy już 7 
dekad! W sobotę, 29 stycznia br., w sali restauracji Stary Dwor-
zec, spotkali się miłośnicy motoryzacji, by uczcić ten wyjątkowy 
jubileusz.
Dokładnie 2 sierpnia 1951 roku założona została Sekcja Moto-
rowa Koła Sportowego „Górnik” w Bieczu, która stała się podwa-
liną działającego dziś Automobilklubu Bieckiego.  W grudniu 
1976 roku członkowie sekcji założyli Delegaturę Automobilklubu 
Krośnieńskiego w Bieczu, natomiast w listopadzie 1997 roku 26 
osobowy komitet założycielski podjął uchwałę o założeniu samo-
dzielnej organizacji. W marcu 1998 roku decyzją Sądu Rejonowe-
go w Krośnie Automobilklub Biecki został wpisany do Krajowego 
Rejestru Stowarzyszeń.
Dziś działalność Automobilklubu Bieckiego, to nie tylko organiza-
cja i propagowanie sportów motorowych, ale również działalność 
edukacyjna i pomocowa. Myśląc o sukcesach Klubu, nie sposób 
pominąć licznych, zasługujących na najwyższą aprobatę działań 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drodze, chociażby poprzez 
edukację młodzieży czy popularyzację ratownictwa drogowego. 
Nie można pominąć wkładu Automobilklubu w rozwój turystyki w 
naszym regionie. Od kliku lat Wyścig Górski Magura Małastowska, 
stanowi wspaniałą sportowo – motoryzacyjną wizytówkę ziemi 
gorlickiej.
Podczas oficjalnej części sobotniego wydarzenia wręczono od-
znaczenia dla członków, działaczy i osób zasłużonych dla klubu. 
Wśród uhonorowanych znalazł się także Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, który odebrał złotą odznakę PZM oraz podziękowa-
nie za bezcenną, bezinteresowną pomoc, dobrą wolę i życzliwość 
okazaną na rzecz stowarzyszenia. Srebrną odznaką PZM został też 
uhonorowany jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.

Świętowali 70 lat sportów samochodowych na ziemi gorlickiej i bieckiej
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W niedzielę, 30 stycznia 2022 r., już po raz 30. zagrała Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Tegoroczny Finał wybrzmiał 
na scenie wyremontowanego budynku „Sokoła”. Wolontariusze 
do puszek zebrali 124 476,78 zł. Suma z pewnością jeszcze się 
zwiększy, bo nadal trwają m.in. orkiestrowe licytacje.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami i wsparli tegoroczny 
cel - diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci.
W tym roku gorlicki sztab zagrał razem z Bobową, Libuszą, Ropą, 
Szymbarkiem oraz Ropicą Polską.
Zbiórka pieniędzy na rzecz WOŚP trwała już od wczesnych godzin 
porannych. 140 wolontariuszy wyruszyło na ulice miast i miejs-
cowości powiatu gorlickiego.
W ramach 30. Finału przygotowanych zostało mnóstwo atrakcji. 
W Parku Miejskim dla orkiestry pobiegła „II sztafeta WOŚP”, któ-
rej organizatorem była Gorlicka Grupa Biegowa i Stowarzyszenie 
Maraton Gorlice.
Na lodowisku OSiR można było wziąć udział w tradycyjnej Or-
kiestrowej ślizgawce.
Swój wkład w gorlicki Finał mieli także miłośnicy motoryzacji, 
którzy spotkali się na parkingu przy moście na Ropie (ul. Mic-
kiewicza).
„Serce” i siedziba gorlickiego sztabu, mieściła się przy ul. Jagiełły 
w budynku „Sokoła”. Tutaj też odbyły się pokazy, koncerty i licy-
tacje.
Publiczność obejrzała m.in. pokaz w wykonaniu Gorlickiego Klubu 
Sportów Walki. Odbyły się także zajęcia pokazowe (kickboxing, 
MMA, zapasy, jujitsu), orkiestrowy fitness oraz maraton zumby.
Na scenie zaprezentowali się także młodzi artyści z Gorlickiego 
Centrum Kultury.
Salę koncertową wypełniło także rockowe brzmienie w wykona-
niu zespołu Delta Virus, w którym na gitarze basowej zagrał bur-
mistrz Rafał Kukla.
W krainę country i bluesa uczestników koncertu zabrały zespoły 
Billy Goats oraz Trick Beck.
W trakcie wydarzenia odbyły się także licytacje, a 30. Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście, zwieńczyło 
światełko do nieba - pokaz taneczny w wykonaniu grupy ERGO z 
Gorlickiego Centrum Kultury.
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             XLIII SESJA RADY MIASTA GORLICE             XLIII SESJA RADY MIASTA GORLICE
27 stycznia 2022 r. odbyła się w trybie zdalnym pierwsza w nowym roku XLIII Sesja Rady Miasta Gorlice. Po 
otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o porządku obrad, informacji o sporządzeniu protokołów 
z obrad XLI i XLII Sesji Rady Miasta Gorlice oraz informacji z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 
grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 r. - radni rozpatrzyli i przyjęli 12 uchwał. Pierwsza dotyczyła nabycia na 
rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Karwacjanów (odpłatne nabycie od Zakładu Remontowego Maszyn 
Elektrycznych i Urządzeń Przemysłowych „Elektromet” Sp.z o.o. - prawa własności działki Nr 956 o powierzchni 0,1617 ha położonej w 
Gorlicach przy ul. Karwacjanów, przeznaczone zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Gor-
lice - Plan Nr 3”na tereny komunikacji, cmentarza komunalnego, tereny rolnicze). Drugą uchwałą przystąpiono do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Gorlice - Plan Nr 2” dla obszaru położonego przy ul. Jana Kochanowskiego w Gorlicach 
(Działki przeznaczone są na usługi komercyjne. Właściciele nieruchomości chcą zmienić to przeznaczenie zabudową mieszkaniową z 
usługami). Trzecią uchwałą przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasta Gorlice- Plan Nr 4” 
dla obszaru położonego przy ul. Józefa Michalusa w Gorlicach (Zgodnie z obowiązującym planem działka powyższa przeznaczona jest na 
zabudowę mieszaną. Wieczyści użytkownicy terenu chcą zmienić to przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami 
z zakresu ochrony zdrowia). Czwarta uchwała dotyczyła zmiany Uchwały Nr 406/XXX/2021 Rady Miasta Gorlice z dnia 25 marca 2022 
roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” przy ul.gen. 
Leopolda Okulickiego (Podczas prac planistycznych właściciel nieruchomości zawnioskował o wyłączenie z opracowania jedną z działek). 
W następnych uchwałach Rada Miasta: wyraziła zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (garaże i jeden dojazd do posesji); zmie-
niła uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych w komunikacji miejskiej 
realizowanej na obszarze Miasta Gorlice oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicz-
nego transportu zbiorowego; wyznaczyła targowisko miejskie na placu Dworzyska w Gorlicach, jako miejsca do prowadzenia handlu w 
piątki i soboty przez rolników i domowników oraz uchwaliła regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty w tym 
miejscu; ustaliła zasady przyznawania oraz wysokości diet dla radnych Rada Miasta Gorlice oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbo-
wej przysługujących radnym Rady Miasta oraz członkom zarządów jednostek pomocniczych Miasta Gorlice (ponowne podjęcie uchwały 
przez Radę Miasta po decyzji prawnej Wojewody Małopolskiego, że jest to akt prawa miejscowego); przyznała pomoc finansową dla 
Miasta Nowy Sącz (pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 49.800 zł z przeznaczeniem dla utrzymania Izby Wytrzeźwień 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w okresie od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.); rozpatrzenie skargi (na 
działanie Burmistrza Miasta Gorlice- uznaje się skargę za bezzasadną). ; zmieniła Budżet Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2022 rok; dokonała zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 grudnia 2021 roku do 15 stycznia 2022 roku16 grudnia 2021 roku do 15 stycznia 2022 roku

16 grudnia 2021 roku.
• Spotkanie z Prezesem Elektrociepłowni Gorlice Sp. z o.o. w sprawie bieżącej działalności (R. Kukla).
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Spotkanie z Panem Zdzisławem Tohlem, Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, w sprawie współorganizacji Roku 
Ignacego Łukasiewicza (Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie Opłatkowe, na zaproszenie  Stowarzyszenia Inżynierów i Techników   Mechaników Polskich oddział w Gorlicach (R. Kukla).            
18-19 grudnia 2021 roku.
• Wydarzenia okolicznościowe na gorlickim Rynku - VII Gorlicki Jarmark Bożonarodzeniowy, X. Gorlicka Wigilia dla mieszkańców, przyjęcie od 
Harcerzy z Hufca ZHP Gorlice Betlejemskiego Światełka Pokoju (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
19 grudnia 2021 roku.
• Wręczenie nagród na zakończenie XXX. Jubileuszowego Turnieju Barbórkowego Halowej Piłki nożnej o puchar KM NSZZ ,,Solidarność’’ Glinik 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie wigilijne, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 12 ,,Krasińskiego”, Zarządu Osiedla Nr 6 ,,Zawodzie” oraz Zarządu Osiedla Nr 5 ,,Mło-
dych” w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie wigilijne na zaproszenie GKS Glinik (Ł. Bałajewicz).
20 grudnia 2021 roku.
• Spotkania okolicznościowe (świąteczno – noworoczne) z przedstawicielami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska (Kraków, R. Kukla).
• Spotkanie opłatkowe, zorganizowane dla samorządowców z województwa małopolskiego, na zaproszenie Wojewody oraz  Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego (Kraków, R. Kukla).
21 grudnia 2021 roku.
• Spotkanie wigilijne na zaproszenie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
22 grudnia 2021 roku.
• Spotkanie robocze w sprawie biegu sylwestrowego (Ł. Bałajewicz).
• Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SIM Małopolska Sp. z o.o. (Uszew, R. Kukla).
• Spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie bieżącej działalności (Ł. Bałajewicz).
• Przekazanie 68 latarek nahełmowych ufundowanych przez Miasto Gorlice, podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach (R. Kukla).
24 grudnia 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Ryszardem Szarowiczem, Prezesem Stowarzyszenia  Gorlice Bike w sprawie działalności klubu (R. Kukla).
• Spotkanie opłatkowe, na zaproszenie Klubu Abstynenta Egida w Gorlicach (R. Kukla).

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

styczeń 2022
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28 grudnia 2021 roku.
• Spotkanie z Panem Wacławem Furmankiem, Prezesem Zarządu Uzdrowisko Wysowa S.A. w sprawie działalności i promocji firmy (R. Kukla). 
• Podpisanie umowy pożyczki z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w Krakowie, w sprawie dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach do potrzeb osób niepełnosprawnych (Kraków, Ł. Bałajewicz).
30 grudnia 2021 roku.
Otwarcie sezonu narciarskiego na stoku w Małastowie (R. Kukla).
31 grudnia 2021 roku. Przywitanie uczestników XXX. Gorlickiego Biegu Sylwestrowego oraz wręczenie nagród na zakończenie biegu (Ł. Bałaje-
wicz).
4 stycznia 2022 roku.
• Posiedzenie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz).
7 stycznia 2022 roku.
• Uroczystości upamiętniające 140. rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza – w Bazylice Mniejszej w Gorlicach odbyła się msza św. a następnie 
złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz na grobie Ignacego Łukasiewicza w Zręcinie (Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
10 stycznia 2022 roku.
• Uroczysta inauguracja Roku Ignacego Łukasiewicza w Małopolsce, zorganizowana w budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Gorlicach 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
W wydarzeniu udział wzięli  przedstawiciele władz centralnych, wojewódzkich i lokalnych samorządów.
W ramach spotkania odbyła się gala, podczas której Burmistrz Miasta Gorlice wręczył statuetkę Dersława Karwacjana  Panu Tadeuszowi Łuczejko.
11 stycznia 2022 roku.
•Spotkanie robocze dotyczące dokumentacji projektowej ronda przy ulicy 11-go Listopada - Bardiowska - Korczaka w Gorlicach, z udziałem pro-
jektanta, przedstawiciela Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach  (R. Kukla).
• Spotkanie Noworoczne z udziałem przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli gorlickich organizacji, stowarzyszeń i instytucji, zorgani-
zowane w budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz). 
Podczas uroczystej gali, Burmistrz Miasta Gorlice wręczył nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 
kultury w 2021 roku oraz wyróżnienia i nagrody za osiągnięte wyniki w upowszechnianiu kultury fizycznej i sporcie w 2021 roku.

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

Lucyna Jamro interpelowała w kwestii planowanej modernizacji DK28
W odpowiedzi na interpelację z dnia 20.12.2021 roku informuję, że skierowałem pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Krakowie z prośbą o zorganizowanie spotkania z udziałem zarządcy drogi krajowej, przedstawicieli 
Biura Projektowego oraz Urzędu Miejskiego w Gorlicach. O wyznaczonym terminie spotkania zostanie Pani niezwłocznie 
powiadomiona.
Złożyła też interpelacje w kwestii kursowania komunikacji miejskiej
W odpowiedzi na interpelację z dnia 28.01.2022 r. w sprawie kursowania autobusów komunikacji miejskiej w kierunku sta-
cji PKP Gorlice-Zagórzany oraz wydłużenia kursów na ulicę Węgierską przekazuję w załączeniu pismo Miejskiego Zakładu 

Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Gorlicach z 3.02.2022 r. zawierające wyjaśnienia w tej sprawie. Zgodnie z treścią tego pisma, po opracowaniu  
przez  operatora  i  przedstawieniu  projektu  linii  dla  obsługi  trasy:  Zajezdnia  MZK-ul. Łokietka - ul. Węgierska - Stacja PKP Gorlice Zagórzany 
zostaną podjęte decyzje dotyczące zlecenia obsługi tej linii.
Ponadto informuję, że wystąpiono do PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie o urządzenie ogólnodostępnej toalety 
na stacji kolejowej Gorlice-Zagórzany (w budynku nr 15).
Kolejna interpelacja dotyczyła przejęcia części budynku przy ul. Kolejowej 15
W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 28 stycznia 2022 roku, w sprawie przejęcia od Polskich Kolei Pań-
stwowych części budynku przy ul. Kolejowej 15 wyjaśniam, że mając na uwadze fakt, że zarówno lokal, jak i cały budynek są w złym stanie 
technicznym wymagającym dużych nakładów finansowych, nie jest zasadne przejęcie wskazanego lokalu na rzecz Miasta Gorlice.
Przepisy ustawy z dnia 8 września 2000 r. o Komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” fak-
tycznie przewidują, że mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostki samorządu terytorialnego, ale 
tylko na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu. Za-
tem w przypadku nawet nieodpłatnego przejęcia wnioskowanej nieruchomości brak byłoby możliwości wykorzystania go na inne cele niż wska-
zane w ustawie, a planowana budowa łącznicy kolejowej do Gorlic sprawi, że ruch osobowy na stacji Gorlice - Zagórzany  stanie się marginalny.
Odnosząc się do kwestii złego stanu technicznego zajmowanego obecnie przez Zarząd Osiedla Skrzyńskich lokalu w budynku przy ul. Kolejowej 
4 informuję, że Miasto Gorlice podjęło działania w kierunku utrzymania prawa własności przedmiotowej nieruchomości i skierowało do Sądu 
Rejonowego w Gorlicach wniosek o jej zasiedzenie. Po pozytywnym dla Miasta Gorlice zakończeniu postępowania podjęte zostaną starania 
celem pozyskania środków na przeprowadzenie kompleksowego remontu w/w budynku.

Beata Mikruta-Kawa złożyła wniosek w kwestii dwóch tablic ogłoszeniowych
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 18.01.2022 r. w sprawie umieszczenia 2 tablic ogłoszeniowych do dyspozycji 
Zarządu Osiedla Nr 5 w Gorlicach uprzejmie informuję, że zlecone zostały wykonanie i montaż tablic, o których mowa we 
wniosku.

Adam Piechowicz złożył wniosek w kwestii uruchomienia linii MZK na ul. Łokietka oraz organizacji ruchu 
na tej ulicy
w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.12.2021 roku w sprawie uruchomienia linii transportu zbiorowego na ul. Łokietka 
informuję, że w dniu 7.12.2021 roku odbyła się wizja w terenie z udziałem przedstawicieli komisji ds. organizacji ruchu, 
Urzędu Miejskiego oraz MZK. Ustalono wstępną lokalizację przystanków oraz zlecono sporządzenie projektu zmiany orga-
nizacji ruchu w tym rejonie. Po załatwieniu wszystkich spraw formalno - prawnych możliwe będzie zamontowanie znaków 
informacyjnych D-15 i uruchomienie linii autobusowej. 
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Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że od 7 stycznia 2022 roku 
możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji osobom 
fizycznym na modernizację systemów ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych na terenie miasta Gorlice, zgodnie z zasadami 
określonymi w „Regulaminie udzielania dotacji celowej na moder-
nizację systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach 
realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie mias-
ta Gorlice - dofinansowanych z budżetu Miasta”, stanowiącym 
załącznik do uchwały nr 246/XVII/2020.
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach, ul. Rynek 2.
Przy składaniu wniosku należy uwzględnić, iż rozliczenie dotac-
ji (zakończenie modernizacji) powinno nastąpić do 30 listopada 
2022 r.
Podstawowe kwestie dotyczące dofinansowania modernizacji 
ogrzewania w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na 
terenie miasta Gorlice - dofinansowanych z budżetu Miasta uwz-
ględniające zasady wynikające z ww. regulaminu:
Dotacja może być udzielona tylko na likwidację niskowydajnych i 
nieekologicznych kotłów i palenisk na paliwo stałe

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Ludomir Mazela — poe-
ta, polonista, niestrudzony miłośnik górskich wędrówek, pierws-
zy dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Gorlicach.

Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje skła-
dają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady 
Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

Odszedł Ludomir Mazela

Ziemia gorlicka będzie bohaterem jednego z pierwszych odcin-
ków programu „Wędrowiec Polski” - nowego cyklu emitowanego 
przez TVP Kultura i TVP Historia.
„Wędrowiec Polski“ to cykl 25 minutowych reportaży, których ce-
lem jest przybliżenie historii, tradycji, kultury różnych regionów 
Polski. Prowadzącym ten niekonwencjonalny kulturalny przewod-
nik jest poeta, literaturoznawca i krytyk literacki Krzysztof Koehler.
Ekipa programu odwiedziła Skansen Przemysłu Naftowego „Mag-
dalena”, gdzie prowadzący porozmawiał z jego właścicielem Ka-
zimierzem Dudkiem. Autorzy gościli w Muzeum PTTK i zawitali 
pod kapliczkę na Zawodziu. gdzie zapalona została pierwsza na 
świecie uliczna lampa naftowa. Nakręcili też rozmowę oraz insce-
nizowane kadry z udziałem członków Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Gorlice 1915”.
Emisja programu zapowiedziana jest na marzec, w tym miesiącu 
opublikowany zostanie też odcinek o sąsiednim Bieczu. Zachęca-
my do śledzenia naszej strony i mediów społecznościowych, gdzie 
będziemy informować o dokładnym terminie „Wędrowca Polskie-
go“ z Miasta Światła.

Kadry z Miasta Światła po raz 
kolejny pojawią się w 

ogólnopolskiej telewizji! 

W sprawie ograniczenia możliwości parkowania na ul. Łokietka na wysokości ogrodów działkowych informuję, że ponownie zostaną zamonto-
wane przez służby komunalne znaki B-35 z tabliczkami T 25 aic, równocześnie z oznakowaniem dotyczącym przystanków.
Złożył wniosek także w kwestii regulacji cieku wodnego
W odpowiedzi na Pana wniosek zgłoszony na sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia br.  w sprawie regulacji i modernizacji cieku wodnego 
GOR/P/715 informuję, że pismem z dnia 31 stycznia 2022r. Urząd Miejski w Gorlicach wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody 
Polskie z prośbą o wykonanie gruntownej regulacji i umocnienia wskazanego potoku. 
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Dzienny Dom Seniora rozpoczął swoją działalność. Placówka, na 
którą Miasto Gorlice pozyskało ponad 2 miliony złotych w ramach 
RPO Województwa Małopolskiego ma już swoich pierwszych podo-
piecznych.
Głównym celem działalności Dziennego Domu Seniora jest zapew-
nienie dziennej opieki osobom niesamodzielnym w wieku 60+, 
poprzez wzrost aktywności oraz polepszenie ich funkcjonowania. 
Placówkę prowadzi Fundacja ”Wyjdź z Domu”, która została wyło-
niona w drodze przetargu przeprowadzonego przez MOPS Gorlice.
Dzienny Dom Seniora zlokalizowany jest pod adresem Rynek 1, 38-
300 Gorlice (wejście przez dziedziniec Ratusza) i świadczy usługi 
opiekuńczo – pielęgnacyjne oraz aktywizująco – usprawniające.
Osoby zainteresowane prosimy uczestnictwem zapraszamy do kon-
taktu:
Kierownik Dziennego Domu Seniora – Anna Rafa
Telefon: +48 730 777 243
E-mail: ddsgorlice@gmail.com
Szczegółowy Regulamin Rekrutacji oraz Formularze zgłoszeniowe 
wraz ze wzorami oświadczeń dostępne są w Dziennym Domu Senio-
ra w Gorlicach (ul. Rynek 1), w godzinach pracy placówki (8 – 16) 
lub do pobrania poniżej:
Szczegółowe informacje dotyczące projektu: 
https://wyjdzzdomu.pl/ddsgorlice/

Dzienny Dom Seniora już działa

Zmiany przy ul. Dukielskiej
Zakończyły się prace przy ul. Dukielskiej - były to roboty związa-
ne z przebudową drogi wojewódzkiej nr 993 i przygotowaniem in-
frastruktury, pod mający powstać w tym miejscu cmentarz. Ta część 
drogi stała się teraz bezpieczniejsza i wygodniejsza dla kierowców, 
pieszych i rowerzystów.
W ramach prac poszerzona została jezdnia oraz przebudowano 
skrzyżowanie z ul. Łąkową. Tym samym ponad półkilometrowa 
ścieżka pieszo-rowerowa w tym miejscu została połączona. Ponad-
to powstała też nowa zatoczka autobusowa, która wkrótce zyska 
też wiatę.
W poprzednim etapie zadania przebudowane zostało istnieją-
ce oświetlenie, doświetlono przejście dla pieszych, wybudowano 
ścieżkę pieszo-rowerową i umocniono rowy płytami ażurowymi.
Na realizację wszystkich etapów prac przy ul. Dukielskiej Miasto 
Gorlice pozyskało dofinansowanie z Zarządu Województwa Małopol-
skiego w trybie Inicjatyw Samorządowych, w wysokości 50% kosz-
tów.
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo drogowo - mostowe God-
rom.

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Stanisław Dudek długo-
letni działacz NSZZ „Solidarność“ w regionie gorlickim. 

Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje skła-
dają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Przewodniczący Rady 
Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pracowni-
cy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

W dniu 04 lutego 2022 roku odszedł od Nas kolega, przyjaciel, 
długoletni działacz związkowy Stanisław Dudek. W dniu 07 
lutego po uroczystej Mszy Św. odprowadziliśmy Naszego 
Kolegę na miejsce wiecznego spoczynku.  

 

 

 

Kolegę Stasia w imieniu NSZZ "Solidarność" "Glinik" pożegnał 
Przewodniczący Marek Bugno. Oto co Powiedział. 

 

 

Droga pogrążona w smutku rodzino, Szanowni zebrani na dzisiejszej 
jakże smutnej uroczystości pogrzebowej Ś.P. Stanisława 

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację, iż po 72 latach 
życia Pan powołał do siebie naszego wspaniałego kolegę, przyjaciela, 
zasłużonego działacza związkowego Stanisława Dudka. 

Stasiu był wielkim człowiekiem i działaczem NSZZ „Solidarność”                        
w regionie gorlickim. Swoją działalność związkową rozpoczął we wrześniu 
1980 r., tworząc struktury NSZZ "Solidarność" w "Gliniku". Po ogłoszeniu 
stanu wojennego przez władze komunistyczne jako jeden                  z 
działaczy "Solidarności" został internowany i osadzony w ośrodku 
odosobnienia w Załężu i Uhercach, zwolniony 10 sierpnia 1982 roku. Po  
zwolnieniu z internowania w latach 1982-1989 kontynuował działalność                            
w podziemnych strukturach „Solidarności”, koordynując aktywność 
podziemnej grupy w "Gliniku". Współredagował, wydawał oraz kolportował 
nielegalne wydawnictwa i ulotki na terenie Gorlic, za co wraz                             
z pozostałymi 9 członkami grupy podziemnej "Solidarności" w marcu 1984 
roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Krośnie                               i 
Nowym Sączu. Po ogłoszonej amnestii opuszcza więzienie, ale nie 
zaprzestaje dalszej działalności. Mocno zaangażowany w działalność 
Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Mszy Św. za Ojczyznę, 
uczestnik Kampani Wyborczej Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". 
Po relegalizacji Związku w 1989 roku zostaje członkiem Komisji 
Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" w "Gliniku". Przechodząc na 
zasłużoną emeryturę wstępuje w szeregi "Solidarności" Emerytów                                         
i Rencistów, gdzie obejmuje z wyboru funkcję wiceprzewodniczącego 
Komisji, którą pełni przez 3 kadencje. Walne Zebranie delegatów "Glinika" 
powierza mu funkcję Przewodniczącego MKR, którą pełni przez ostatnie 
3 kadencje. Zostaje wybrany także członkiem Rady Regionalnej Sekcji 

Odszedł Stanisław Dudek
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27 stycznia br., na gorlickim rynku stanęła nietypowa instalacja – płu-
ca, które będą „oddychały” gorlickim powietrzem. Wszystko za spra-
wą akcji Polskiego Alarmu Smogowego i Radia Kraków pn. „Zobacz 
czym oddychasz. Zmień to”, w którą włączyło się Miasto Gorlice.
Dodatkowo, w piątek, 28 stycznia w Pawilonie Historii Miasta Gorli-
ce, można było odebrać materiałową torbę na zakupy. Torby wielo-
razowego użytku dla mieszkańców Gorlic, rozdawane były w ramach 
akcji „Wymień reklamówkę i zobacz czym oddychasz” organizowanej 
wspólnie z firmą Empol.
Akcja Polskiego Alarmu Smogowego i Radia Kraków  „Zobacz czym 
oddychasz. Zmień to”
W wybranych miejscowościach stawiane są sztuczne płuca, które po-
kazują poziom zanieczyszczenia powietrza. Instalacja przypominająca 
zarys płuc, wykonana jest z białego, półprzepuszczalnego materia-
łu. Wentylatory umieszczone z tyłu filtrują przez nie powietrze, co 
sprawia, że płuca „oddychają”, a mieszkańcy mogą przekonać się, jak 
mocno zanieczyszczone jest powietrze w ich miejscowości.
Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi na dramatyczną jakość po-
wietrza spowodowaną spalaniem węgla i drewna w gospodarstwach 
domowych. Pomimo obowiązujących uchwał antysmogowych, tempo 
wymiany „kopciuchów” w Polsce jest zbyt wolne.
Projekt jest odpowiedzią na główny problem Polski: zanieczyszczenie 
powietrza. Ma na celu podniesienie świadomości na temat zanieczysz-
czenia powietrza w średnich i małych miastach Małopolski, charakte-
ryzujących się wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza, niskim 
współczynnikiem wymiany starych źródeł ciepła, gdzie większość 
ludzi mieszka w domach o niskiej efektywności energetycznej i ma 
ograniczony dostęp do informacji o zanieczyszczeniu powietrza.
Wiele polskich regionów wprowadziło przepisy dotyczące spalania 
paliw stałych w gospodarstwach domowych. Poziom zanieczyszcze-
nia powietrza jest jednak nadal bardzo wysoki. Wynika to z faktu, 
że większość polskich domów ogrzewanych jest za pomocą węgla i 
drewna, a mieszkańcy nie przestrzegają przepisów wynikających z 
uchwały antysmogowej dla Małopolski. Akcja z mobilną instalacją ma 
skłonić do działania.
Wybrana taktyka zwraca uwagę ludzi na problem i podnosi świado-
mość najbardziej dotkniętych społeczności, gdzie problem zanieczysz-
czenia powietrza jest bardzo poważny. Ponadto jest to dobra taktyka 
edukacyjna, która daje wyraźne wezwanie do podjęcia działania.
Cele projektu:
Podniesienie świadomości społecznej ludzi na temat problemu zanie-
czyszczenia powietrza.
Promowanie efektywności energetycznej.
Zapewnienie dostępu do informacji osobom mieszkającym w mniej-
szych miejscowościach i wsiach.
Wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych walczących o czyste 
powietrze
Płuca „oddychały” gorlickim powietrzem do 8 lutego br.

Sztuczne płuca stanęły na gorlickim Rynku

Dobre wieści ze świata biznesu! Aż pięć gorlickich przedsiębiorstw znalazło się na liście „Diamentów Forbesa 2022”, która wskazuje 
najszybciej rozwijające się polskie firmy! Miasto Światła w zestawieniu reprezentują: Otech, TLC, Cemal, Hażbud oraz Budimet. 
Serdecznie gratulujemy!
W raporcie przygotowanym przez redakcję magazynu „Forbes” oraz wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland, znalazły 
się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Do wyceny przedsiębiorstwa, zastosowali metodę 
szwajcarską - łączącą metodę majątkową i dochodową. 
W tegorocznym zestawieniu, wśród 539 „Diamentów Forbesa” z województwa małopolskiego wyróżnione zostały także gorlickie 
przedsiębiorstwa:
• PUPH OTECH SP. Z O.O. (11 pozycja, przychody od 50 do 250 mln zł)
• TLC SP. Z O.O. (86 pozycja, przychody od 50 do 250 mln zł)
• ZUPH HAŻBUD SP. Z O.O. (154 pozycja, przychody od 5 do 50 mln zł)
• CEMAL SP. Z O.O (188 pozycja, przychody od 5 do 50 mln zł)
• PW BUDIMET SP. Z O.O. (350 pozycja, przychody od 5 do 50 mln zł)
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
.
Źródło: www.forbes.pl, mat. własne

Gorlickie „Diamenty Forbesa 2022”
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Jest już nowa książka Urszuli Karasińskiej! Tym razem, autorka - 
zgodnie z zapowiedziami - wzięła na warsztat historię ulicy Jagiełły. 
To druga publikacja z cyklu poświęconego ulicom naszego miasta. 
Premiera książki nieprzypadkowo zbiega się zakończeniem remontu 
jednego z najpiękniejszych budynków przy ulicy – „Sokoła”. Jej wy-
danie wsparło Miasto Gorlice.
Urszula Karasińska to pasjonatka historii, bibliofil, długoletni pra-
cownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach, koordynatorka 
projektu „Świadkowie lokalnej historii”. W zeszłym roku ukazała się 
pierwsza książka autorki, w której podjęła temat ulicy Stróżowskiej.
W nowej publikacji możemy poznać historię ul. Władysława Jagiełly 
- to ulica krótka, lecz pełna piękna, radości i twórczej, pozytywnej 
energii.
W książce znajdziemy m.in. historię narodzin i działalności gorlic-
kiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, opowieść o bohater-
skich pocztowcach i zatwardziałym czytelniku, który nawet w obliczu 
powodzi w bibliotece nie przerywał lektury. „Jagiełly“ to zabawne i 
wzruszające opowieści o ludzkiej mądrości, zaradności, solidarności 
i zdrowym patriotyzmie.
Zachęcamy do dzielenia się wspomnieniami i archiwalnymi foto-
grafiami dotyczącymi gorlickich ulic. Materiały można przesyłać na 
adres: gorlickieulice@interia.pl albo przekazać do sekretariatu Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach z dopiskiem „dla Urszuli Kara-
sińskiej”.
Książkę można nabyć w Pawilonie Historii Miasta Gorlice.

Jacek „Gebels” Goc, Maniek Kosela, Ferdynand Kiepski, ks. Bro-
nisław Świeykowski – co łączy tych ludzi? W ich rolę wciela się 
Andrzej Grabowski – znany i ceniony aktor filmowy i teatralny! 
Końcem zeszłego roku artysta przeczytał pamiętnik ks. Świey-
kowskiego „Z dni grozy w Gorlicach“. Audiobook, który od ja-
kiegoś czasu dostępny jest na YouTubie, w 66. rocznicę śmierci 
bohaterskiego księdza trafił na platformę Legimi! To idealny czas, 
by przypomnieć sobie sylwetkę ks. Świeykowskiego, a książka 
jest obowiązkową lekturą dla każdego gorliczanina!
Książka „Z dni grozy w Gorlicach”  jest pamiętnikiem ks. Świey-
kowskiego z czasów I wojny światowej, w którym opisuje zdar-
zenia od 25 IX 1914 do 2 V 1915, które miały miejsce w mieście 
opanowanym przez Rosjan.
Audiobook został przygotowany w ramach wspólnego projektu 
Miasta Gorlice i Gorlickiego Centrum Kultury – „Bronisław Świey-
kowski. Burmistrz dni grozy“. Jego głównym założeniem było pr-
zywrócenie pamięci o bohaterskim księdzu i głębsze poznanie tej 
nietuzinkowej i barwnej postaci.
Dzięki realizacji projektu zobaczyliśmy m.in. niezwykłe przed-
stawienie uliczne, a nasze miasto ozdobiły różne gatunki owa-
dów z kolekcji księdza Świeykowskiego, którego wielką pasją 
była entomologia.

Jagiełły – tak ją pamiętamy

Grabowski czyta Świeykowskiego

19 stycznia br., słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku zainau-
gurowali Rok Ignacego Łukasiewicza. Zgromadzonych w Dworze 
Karwacjanów studentów i zaproszonych gości przywitał rektor 
UZW Roman Dziubina. Burmistrza Rafała Kuklę reprezentował 
Sekretarz Miasta Gorlice Daniel Janeczek.
Głównym punktem wydarzenia był wykład dr Sławomira Mrozka 
pt. Życie Ignacego Łukasiewicza nad rzeką Ropą w Gorlicach – 
Mieście Światła.
Ignacy Łukasiewicz to twórca polskiego przemysłu naftowego, pr-
zedsiębiorca, farmaceuta, filantrop, szczodry jałmużnik, działacz 
społeczny, patriota, wzorowy obywatel, a przede wszystkim – 
wynalazca lampy naftowej, który jako pierwszy wydestylował z 
czarnej ropy naftę doskonałą.
Dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi ziemia gorlicka stała się kolebką 
przemysłu naftowego, a Gorlice – Miastem Światła. Pamięć o nim 
jest ciągle żywa wśród gorliczan, ale także we wszystkich miejs-
cowościach, w których zostawił po sobie ślad.

Inauguracja Roku Łukasiewicza na UZW

LEGIMI YOUTUBE
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Za nami XXX Gorlicki Bieg Sylwestrowy, który tradycyjnie odbył 
się 31 grudnia. Na starcie zameldowało się 329 uczestników, 
którzy rywalizowali na dystansie 5 km i 10 km, pokonując trasę 
wyznaczoną na terenie Osiedla Łęgi.
Zawodników, w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli 
przywitał jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.
Mimo deszczowej pogody, w trakcie wydarzenia nie zabrakło 
optymistycznej i sportowej atmosfery, a każdy uczestnik na me-
cie otrzymał okolicznościowy medal za ukończenie biegu.
Najszybszy w tym roku na dłuższym dystansie (10 km) okazał się 
Sylwester Lepiarz (31 min.00 sek.), drugi był Aleksander Dragan 
(31 min.37 sek.).
Wśród pań pierwsza linię mety przebkroczyła Sabina Jarząbek 
(35 min.27 sek.), przed Pauliną Golec (35 min.31 sek.). Na krót-
szej – 5 km trasie, pierwsza była Marta Prajzner (18 min.41 sek.) 
oraz Rafał Sułkowski (15 min.05 sek.).
Zawodnicy w klasyfikacji generalnej i grupowej otrzymali na-
grody finansowe, puchary oraz dyplomy, które wręczyli Radna 
Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Zastępca Bur-
mistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz oraz Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach Mariusz Duszowicz.
Szczegółowe zestawienie wyników XXX Gorlickiego Biegu Sylwe-
strowego dostępne jest na stronie OSiR w Gorlicach.

XXX Gorlicki Bieg Sylwestrowy

Ostatnia nowelizacja przepisów o ruchu drogowym wprowadziła sporo zmian dla wszystkich jego uczest-
ników. Nagłaśniane w mediach wysokie mandaty za przekraczanie prędkości to w zasadzie tylko część 
zmian, które już zaszły oraz, które czekają nas w bliskiej przyszłości. Abstrahując od tego, co dopie-
ro będzie zmieniane, skupmy się na obecnej sytuacji i najistotniejszych zmianach dotyczących każdego 
obywatela.
Zmiany w karach dla pieszych:
W zakresie wykroczeń pieszych zwiększono między innymi grzywny za wchodzenie na torowisko, gdy 
zapory lub półzapory są opuszczone, lub rozpoczęto ich opuszczanie – teraz wysokość grzywny to 2000 zł, wcześniej było to 100 
zł. Taką samą karę przewidziano za nieuprawnione wejście na przejazd kolejowy bez zapór z sygnalizatorem. Poza tym zwiększeniu 
uległa wysokość grzywny za wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: na przejściach dla pieszych 150 zł (dawniej 
50 zł), w innych miejscach 200 zł (wcześniej 100 zł). Większa kara czeka na pieszych, którzy wchodzą na jezdnię spoza pojazdu lub 
innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, (np zza autobusu, parkującego pojazdu itp) grozi za to grzywna w wysokości 200 
zł (wcześniej 100 zł). Za brak elementów odblaskowych kara wynosi 100 zł. Określono karę za korzystanie przez pieszego z telefonu 
lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście, kwota grzywny to 300 zł.
Wyższe maksymalne kwoty mandatów nakładanych przez policjanta:
Dotychczas policjant mógł w drodze postępowania mandatowego nałożyć mandat w wysokości 500 zł lub w przypadku jednego 
czynu, który wyczerpuje znamiona więcej niż jednego wykroczenia 1000 zł (zbieg przepisów). Po nowelizacji kwoty te wzrosły od-
powiednio do 5000 zł oraz 6000 zł. 
Jazda bez uprawnień:
Nowelizacja wprowadza minimalną wysokość grzywny za takie wykroczenie, w wysokości 1500 zł oraz co ważne, wprowadza obowiązek 
orzeczenia wobec takiego kierującego zakazu prowadzenia pojazdów. W tym miejscu warto przypomnieć, że zakaz prowadzenia po-
jazdów orzeka się na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Znacząco wzrosła kara za poruszanie się pojazdem bez ważnego przeglądu. Może 
to być mandat nawet do 1500 zł.
To tylko wycinek z aktualnego taryfikatora a lista zmian jest dość długa i każdy z nas może we własnym zakresie sprawdzić intere-
sujące go kwestie.
fot. za: malopolska.policja.gov.pl

W Nowy Rok z nowym taryfikatorem


