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Pierwsze zajęcia z aqua aerobiku dla seniorów

Wczoraj na gorlickiej „Fali” odbyły się pierwsze zajęcia z aqua aerobiku dla seniorów. A że seniorzy z Miasta Światła należą do aktywnych, 
lista chętnych na ćwiczenia zapełniła się tuż po ogłoszeniu informacji o zapisach.
Zajęcia z instruktorem trwają 45 min i są bezpłatne – finansowane z budżetu Miasta Gorlice. Bilet wstępu na basen uczestnicy zakupują 
we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującym cennikiem krytej Pływalni.

W związku z nadejściem okresu zimowego i wystąpieniem w 
ostatnim czasie znacznych opadów śniegu, zgodnie z art. 5, ust. 
1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku  w gminach, Urząd Miejski w Gorlicach przypomina 
wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieru-
chomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 
zarówno zamieszkałych jak i tych niezamieszkałych.
W myśl obowiązującej ustawy obowiązkiem Właściciela nieru-
chomości jest  odśnieżanie chodnika, położonego wzdłuż jego nieruchomości. W przypadku, gdy chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy 
poślizgnie się i poniesie uszczerbek na zdrowiu, poszkodowany ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciele nieruchomości muszą także pamiętać, by usunąć sople i zwały śniegu, jak i często występujące nawisy śnieżne z dachów 
budynków i zabudowań gospodarczych tak, by zapewnić bezpieczeństwo przechodniom poruszającym się w sąsiedztwie swoich nieru-
chomości. Odgarnięty śnieg powinien być składowany w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzał w komunikacji zarówno pieszym i 
pojazdom. Podobne  ustawowe obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także 
na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości (podmiotach), które nią władają.

Przypominamy o obowiązku 
odśnieżania chodników



25 listopada br., w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów“ w Gorli-
cach, odbył się wernisaż dorocznej wystawy gorlickiego środowiska 
plastycznego – XXXIX Salon Gorlicki. Tradycyjnie głównym punktem 
uroczystości było wręczenie nagrody Burmistrza Gorlic im. Alfreda 
Długosza.
Zgromadzonych licznie gości i artystów przywitał gospodarz obiek-
tu Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 
Zdzisław Tohl oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Po uważnym rozpatrzeniu eksponowanych na XXXIX Salonie Gor-
lickiego Środowiska Plastycznego prac malarskich, graficznych, 
rzeźbiarskich i fotograficznych, autorstwa artystów nieprofesjonal-
nych, Komisja postanowiła przyznać doroczną artystyczną nagrodę 
Burmistrza Gorlic im. Alfreda Długosza Krzysztofowi Gębarowskie-
mu. Nagrodę wręczył Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Wyróżnienie otrzymali: Ewa Krauze, Anna Kocur, Daniel Szczerba, 
Barbara Zasowska. Nagroda Dyrektora Muzeum Dwory Karwacja-
nów i Gładyszów trafiła do Piotra Telegi.
W trakcie wydarzenia otwarta została także wystawa „Rzeka ży-
cia“ autorstwa Marka Rogowca. Gorlicki Salon był także okazją do 
podziekowania za dotychczasową, wieloletnią pracę Dyrektorowi 
Muzum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Zdzisławowi 
Tohlowi, który w najbliższym czasie przechodzi na emeryturę.
Z tej okazji wernisaż swoim występem uświetnił chór Cantores Car-
vatiani. Wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w werni-
sażu, zapraszamy na wystawy, które dostępne będą dla zwiedzają-
cych do 31 grudnia 2022 r.

XXXIX Salon Gorlicki – znamy 
laureata artystycznej 

nagrody Burmistrza Gorlic 
im. Alfreda Długosza

W czwartek, 24 listopada, w auli Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Gorlicach, odbył się finał i podsumowanie XXVIII edycji 
konkursu „Znam moje miasto, znam ziemię gorlicką”, zorganizowa-
nego  przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej. Tematem 
tegorocznej edycji było: „Spacerkiem po Ziemi Gorlickiej śladami 
Ignacego Łukasiewicza. Opracuj ścieżkę dydaktyczną”.
W roku 2022 przypada 200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci 
naszego rodaka, wybitnego farmaceuty, przedsiębiorcy, społeczni-
ka, ojca przemysłu naftowego w Europie – Ignacego Łukasiewicza. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jego wielkie zasługi 
dla przemysłu i gospodarki Polski, a także zaangażowanie w walkę 
o niepodległość Ojczyzny, ustanowił rok 2022 „Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza“.
Sekcja ds. Współpracy z Młodzieżą Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Gorlickiej, która odpowiada za zorganizowanie konkursu, ustalając 
jego tematykę na 2022 rok chciała, by była ona komplementarna 
z działaniami podejmowanymi w „Roku Ignacego Łukasiewicza” w 
Polsce, na Podkarpaciu, a przede wszystkim wpisała się w kalendarz 
imprez, planowanych przez Miasto Gorlice, związanymi z promocją 
„Miasta Światła”.
Założono, że końcowym efektem udziału uczniów w konkursie 
będzie opracowanie ścieżki dydaktycznej śladami Ignacego Łuka-
siewicza. Na proponowanej do opracowania trasie, miały znaleźć się 
wyłącznie miejsca związane z wynalazcą na Ziemi Gorlickiej.
Konkurs  przeprowadzony został w dwóch kategoriach: dla uczniów 
szkół podstawowych i dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych 
oraz w trzech etapach. Podczas uroczystego finału, uczniowie, w 
wylosowanej kolejności, prezentowali swoje prace wykorzystując, 
w oryginalny sposób przygotowane, opracowania multimedialne i 
demonstrując ciekawe materiały. 

XXVIII edycja konkursu „Znam moje miasto, znam Ziemię Gorlicką”
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11 listopada to symboliczny dzień w historii Polski – w 1918 roku, po 123 latach niewoli, nasz kraj odzyskał wolność. Również w Gorlicach 
obchodziliśmy 104. rocznicę tych radosnych wydarzeń.
Oficjalne obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę, w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP w Gor-
licach, z intencji władz powiatu, miasta oraz Gminy Gorlice, której przewodniczył Ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel.
Po Mszy, nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości. Kolumna zatrzymała się na ulicy Piłsudskiego, gdzie pod tablicą upamiętniającą 
Marszałka, złożony został okolicznościowy wieniec.
Pod pomnikiem Niepodległości, symboliczne podziękowanie i hołd poległym za wolność złożyli organizatorzy wydarzenia, a także zgro-
madzeni goście i licznie przybyli gorliczanie. Po wysłuchaniu hejnału Gorlic i przywitaniu gości, głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Zgromadzeni goście odmówili wspólnie modlitwę w intencji poległych za Ojczyznę, którą poprowadził Ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel.
Po modlitwie, rozpoczęła się ceremonia złożenia wiązanek okolicznościowych. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: w imieniu władz samorzą-
dowych ziemi gorlickiej – Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Wójt Gminy 
Gorlice Jan Przybylski, Przewodniczący Rady Powiatu Witold Kochan, Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, Przewodniczący 
Rady Gminy Gorlice Mieczysław Skowron; Poseł na Sejm Arkadiusz Mularczyk; Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wój-
towicz; Przedstawiciele 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 113. Batalionu Lekkiej Piechoty w Tarnowie: Sierżant Waldemar 
Warzycki, Plutonowy Łukasz Kosiński, Starszy szeregowy Sebastian Worytko i Starszy szeregowy Janusz Zych; w imieniu służb mund-
urowych: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Dorota Tokarz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Waldemar 
Krok; przedstawiciele byłego Koła Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych: Bolesław Jagoda, 
Czesław Stępień, Franciszek Janeczek oraz przedstawiciele Związku Sybiraków Koło Gorlice: Zbigniew Lewczykowski i Barbara Sta-
niszewska; Przedstawiciele Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach; Przedstawiciele Strzeleckiego Bractwa Kurkowe-
go; Przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”; Radni Gorlickiej Rady Seniorów; Radni Młodzieżowej Rady Miasta; w 
imieniu Poseł na Sejm RP Elżbiety Zielińskiej wiązankę złożyła Agata Gurba, a w imieniu Posła na Sejm Jana Dudy, Marek Tabak. Wiązankę 
złożyli także: Miejski Klub Prawa i Sprawiedliwości: Beata Mikruta-Kawa, Lidia Piotrowicz i Ryszard Ludwin; przedstawiciele Nowej Lewicy: 
Przewodniczący powiatowy Henryk Plato, Kazimierz Sterkowicz oraz Dariusz Duran; przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”: Kierownik Oddziału Krzysztof Kotowicz oraz Marek Bugno i Joanna Brach; przedstawiciele Cechu Rzemiosł i 
Przedsiębiorczości: Jan Wojnarski, Włodzimierz Socha, Danuta Adamczyk, a także Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Nowym Sączu Iwona Mularczyk i Kierownik gorlickiej Filii Beata Krok; Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej: Prezes Roman Tro-
janowicz, Czesław Klapsa, Bronisława Szpotowicz.
Ponadto, na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice, w obchodach udział wzięli duchowni z gorlickich Parafii – Proboszcz Parafii pw. Świętej 
Jadwigi Królowej ks. Jerzy Gondek, Proboszcz Parafii pw. Świętego Andrzeja 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.
Po złożeniu wiązanek, zgromadzeni przy Pomniku Niepodległości odśpiewali przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP z Dominikowic 
Mazurka Dąbrowskiego, włączając się do ogólnopolskiego wydarzenia „Niepodległa do hymnu”.  W ten sposób zjednoczyliśmy się z Po-
lakami w kraju i za granicą.
O godzinie 17.00, w budynku I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach, już po raz jedenasty odbyła się Biesiada Pieśni Patriotycznej, w 
trakcie której gorliczanie wspólnym śpiewem uczcili pamięć tych, którym zawdzięczamy własne, niepodległe państwo.
Uczestników Biesiady przywitali Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, zapraszając do 
wspólnego śpiewu, który poprowadził chór Belfersingers przy akompaniamencie Grzegorza Fiegi.
Dziękujemy pocztom sztandarowym i młodzieży za uświetnienie uroczystości, gościom oraz gorliczanom, którzy wzięli udział w obcho-
dach, 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!

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gorlicach



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
Katarzyna Madej – Kierownik

WYDZIAŁ PODATKÓW I BUDŻETU
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 dniach 28-29 listopada br. w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie odbyło się Forum Gospo-
darcze. Jednym z panelistów wydarzenia był burmistrz Rafał Kukla, który został zaproszony do 
rozmowy na temat zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej w gminie.
Co stanowi największą zachętę do lokowania kapitału w danych regionie/mieście? Jakie 
działania należy podjąć, aby utrzymać atrakcyjność inwestycyjną w oczach inwestorów oraz 
przyciągnąć nowych przedsiębiorców? Jak należy kształtować prawodawstwo proinwesty-
cyjne, aby polskim inwestorom wystarczyło odwagi i możliwości by budować dobrobyt przy-
szłych pokoleń? Na te pytania odpowiadali paneliści podczas dyskusji „Zainwestuj w.... Jak 
zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną”. Na scenie wymieniali się swoimi doświadczeniami 
Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa, Janusz Kozioł – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kra-
kowa, Rafał Kukla – Burmistrz Gorlic i Rusłan Kułyk – Dyrektor Departamentu Współpra-
cy Międzynarodowej i Promocji Regionu z Tarnopolskiej Rady Obwodowej na Ukrainie. 
źródło/fot. www.tarnow.pl

„Zainwestuj w ...”, czyli rozmowy
 o biznesie w czasie Forum Gospodarczego

Gorlice wysoko w Rankingu Rzeczpospolitej!

Z radością informujemy, że Miasto Gorlice zajęło bardzo wysokie, 19 miejsce wśród 881 gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich w XVIII Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”! W zestawieniu 
ocenianych było blisko 2,5 tys. jednostek samorządu terytorialnego.
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” ocenia dokonania miast i gmin pod kątem zrównoważo-
nego rozwoju, czyli działań, które są wyrazem dbałości o lokalną społeczność i środowisko, przy 
zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości zarządzania.
Autorzy zestawienia biorą pod uwagę wszystkie miasta i gminy w Polsce (z wyjątkiem Warsza-
wy). Źródłem danych jest Główny Urząd Statystyczny oraz informacje podawane przez same 
samorządy w e-ankiecie. Kryteria rankingu ustala niezależna kapituła, pod przewodnictwem prof. 
Jerzego Buzka, w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych. Te kryteria 
to łącznie ponad 50 wskaźników w czterech głównych obszarach: finanse i rozwój, dbałość o 
mieszkańców, czyste środowisko i obszar wspierający – jakość zarządzania.
Niezmiernie cieszę się z bardzo dobrej pozycji, jaką uzyskał nasz samorząd w Rankingu RP. Od 
kiedy piastuję urząd burmistrza, staram się systematycznie realizować cele, które założyłem 
sobie na początku i nie zwalniać tempa!  Potwierdzeniem tego jest wysokie miejsce Gorlic w kla-
syfikacji, co daje mi także powód do osobistej satysfakcji. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego sukcesu. – mówi burmistrz Rafał Kukla.



DAWCY KRWI 
UHONOROWANI!
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Kolejne środki na rozwój gorlickich szkół
28 listopada br., w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, burmistrz Rafał Kukla odebrał z rąk Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego promesę w wysokości 74 999,99 zł na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń cyfrowych 
dla szkół. Środki pochodzą z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II.
W spotkaniu udział wzięli samorządowcy, Poseł na Sejm RP Patryk Wicher oraz Radni Województwa Małopolskiego – Marta Mordarska i 
Grzegorz Biedroń.
Kompleksowe działania Pakietu Edukacyjnego obejmują przede wszystkim wzmocnienie cyfrowej infrastruktury małopolskich szkół, pod-
niesienie kompetencji metodyczno-cyfrowych kadry pedagogicznej, organizację kursów dających dodatkowe kwalifikacje, jak również 
wsparcie inicjatyw uzupełniających czas wolny uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wycieczek dydaktycznych.
Miasto Gorlice złożyło wniosek do II naboru w ramach projektu pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realiza-
cja wsparcia szkół i placówek oświatowych”, w ramach „Grantu 1 – Wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, 
ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie tych szkół i placówek 
w narzędzia do nauki zdalnej”, na działanie związane z zakupem sprzętu komputerowego dla wszystkich gorlickich szkół podstawowych. 
Wniosek otrzymał grant w wysokości 100% planowanych wydatków! Środki zostaną przeznaczone na zakup komputerów przenośnych 
i stacjonarnych, tabletów oraz monitorów interaktywnych i projektorów multimedialnych. Projekt będzie realizowany w przyszłym roku.
Źródło: mat. własne, www.malopolska.pl
Foto: M. Książkiewicz/bobowa24.pl

Dzień Pracownika Socjalnego, przypadający 21 listopada, jest świę-
tem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności 
pracowników socjalnych, którzy w swojej pracy udzielają wsparcia 
ludziom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
21 listopada br., Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Ba-
łajewicz wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Gorlice Robertem 
Ryndakiem, Sekretarzem Miasta Danielem Janeczkiem oraz Kierow-
nikiem Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciechem Zapłatą, 
spotkali się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gorlicach oraz Biura Wsparcia Rodzin Urzędu Miejskiego.
Na spotkaniu obecni byli również Radni Miasta Gorlice: Joanna Bu-
bak – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Lucyna Jamro, 
Maria Ludwin, Jan Wojnarski, Maria Piecuch.
W imieniu Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli, najlepsze życze-
nia oraz podziękowania za codzienny trud i wysiłek wkładany w wy-
konywaną pracę, na ręce Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Andrzeja Przybyłowicza oraz Danuty Wójcikiewicz złożył 
zastępca burmistrza Łukasz Bałajewicz.

Dzień Pracownika 
Socjalnego
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19 listopada br., podczas wyjątkowej gali w sali restauracji Stary 
Dworzec, spotkali się Honorowi Dawcy Krwi. Była to okazja do po-
dziękowania wszystkim, którzy ratują ludzkie życie oddając krew 
oraz tym, którzy propagują ideę honorowego krwiodawstwa na te-
renie Ziemi Gorlickiej.
Uroczystą galę poprowadzili dwaj wiceprezesi Zarządu Oddziału 
Rejonowego PCK w Gorlicach – strażacy Dariusz Surmacz i Prze-
mysław Wszołek, którzy przywitali licznie przybyłych krwiodawców 
i gości w imieniu Prezesa Mariana Sikory.
Wśród gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, 
Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Starosta 
Gorlicki Maria Gubała, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Podczas wydarzenia, burmistrz Rafał Kukla przyznał wyróżnienia 
dla aktywnych krwiodawców, którzy wykazali ogromne zaangażo-
wanie w działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa oraz Polskie-
go Czerwonego Krzyża.
Uhonorowano także krwiodawców, którzy swoją postawą i zaanga-
żowaniem dali przykład wzorowej pracy społecznej, pomocy bliź-
nim i bezinteresownego oddania siebie drugiemu człowiekowi. W 
dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresow-
ne oddawanie krwi, Polski Czerwony Krzyż nadał odznaki Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi I, II i III stopnia.
Specjalnie dla krwiodawców występ taneczno-muzyczny przygo-
towały połączone siły Młodzieżowego Zespołu Folklorystycznego 
RUTYCZ oraz Zespołu Folklorystycznego POLANIE.

Fot. PCK Gorlice

28.11. br., w Miejskim Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach, podsumowany został konkurs plastyczny  „No Promil – No Problem”.
Komisja Konkursowa w składzie:
•     Dorota Januś
•     Joanna Moroń
•     Piotr Gajda
•     Rafał Fudala
Do Konkursu „No Promil – No Problem” zgłoszono 28 prac, wśród których Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
• I miejsce: Zofia Aleksander i Zuzanna Ozon
• II miejsce: Lena Gawlik i Maya Łukasik
• III miejsce: Melania Maczuga
Nagrody wręczyli Dyrektor MZS Nr 5 Barbara Kuk, Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Lidia Foltyn oraz st. aspirant 
sztabowy Jacek Ignar z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie, a zwycięzcom  
serdecznie gratulujemy!

Konkurs plastyczny „No Promil – No Pr blem” rozstrzygnięty
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Obchody w

Fundacja na rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z domu” zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji konkursu Małopolski 
Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022. Laureatów poznaliśmy w trakcie uroczystej gali Konkursu, która odbyła się w Muzeum Lotnictwa 
Polskiego. Konkurs objął swoim patronatem Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Serdecznie gratulujemy!
Fundacja „Wyjdź z domu” została wyróżniona za stworzenie oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz przemyślane, kom-
pleksowe działania na rzecz osób niesamodzielnych, które przynoszą stabilność przychodów i zatrudnienia oraz umożliwiają realizację misji 
społecznej fundacji.
Fundacja prowadzi w naszym mieście m.in. Dzienny Dom Seniora przy ul. Rynek 1 oraz Klub Seniora, działający przy ul. 3 Maja 20.
Dzisiaj szczególnie potrzebujemy solidarności i wspólnotowego spojrzenia na pojawiające się wyzwania społeczno-gospodarcze. Konkurs 
Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej w znakomity sposób dostrzega inicjatywy, które odwołują się do tych wartości - mówi marszałek 
Witold Kozłowski.
Wyróżnienia w kategorii głównej konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2022 przyznano Spółdzielni Socjalnej Czystość z 
Sękowej. Doceniono ją za konsekwentne inwestycje w kwalifikacje pracowników oraz park maszynowy skutkujące rozwojem usług na rzecz 
społeczności lokalnej.

Fundacja „Wyjdź z domu” Liderem Przedsiębiorczości Społecznej!

Punkt krytyczny – wyjątkowa konferencja
23 listopada br., w gorlickim Sokole odbyła się konferencja pn „Punkt krytyczny – ochrona powietrza i zmiany klimatu w dobie kryzysu 
energetycznego”, było to pierwsze takie wydarzenie w naszym regionie.
W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście, uczniowie gorlickich szkół oraz osoby zainteresowane tematem. Zgromadzonych  w imieniu 
Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kukli przywitał jego Zastępca Łukasz Bałajewicz.
Podczas wydarzenia można było wysłuchać wykładów Marcina Popkiewicza oraz Piotra Kleczkowskiego. Prelegenci mówili o zmianach 
klimatu w odniesieniu do Polski i całego świata. Wskazali aktualne problemy energetycze i te związane z jakością powietrza.
Marcin Popkiewicz, pokazał modele rozwiązań energetycznych dla Polski, uwzględniając inwestycje w OZE, energię atomową i energię 
cieplną z biogazu. Profesor Kleczkowski omówił problemy związane z jakością powietrza, głównie w województwie małopolskim. Jako 
współtwórca uchwały antysmogowej wspomniał o jej odroczeniu i jego konsekwencjach finansowych i zdrowotnych dla Małopolan.
Wyświetlono także krótkie filmy o tematyce  klimatycznej i energetycznej, a na gości czekał poczęstunek wegański i wegetariański.  Ser-
decznie dziękujemy wszystkim za przybycie!
Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu LIFE Małopolska w zdrowej atmosferze (współfinansowany ze środków Stowarzyszenia 
Krakowski Alarm Smogowy).

Zakończył się remont grobowca rodziny Łaszczów!



Studenci Złotego Wieku pożegnali Rok Ignacego Łukasiewicza
Dobiega końca Rok Ignacego Łukasiewicza 2022. Czas szybko zleciał – w Gorlicach – Mieście Światła. Wydarzeń wiele, atrakcji jeszcze więcej. 
Wiedzy, wrażeń – od najmłodszych do najstarszych. Aktywnie w tym roku działał Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach.
Roman Dziubina - rektor UZW. 19 stycznia 2022 r., w Dworze Karwacjanów, odbyła się Inauguracja Roku Ignacego Łukasiewicza na UZW, 
wykładem dr. Sławomira Mrozka „Życie Ignacego Łukasiewicza nad rzeką Ropą”.
8 marca słuchacze zaprosili Burmistrza Miasta Gorlice Rafała Kuklę, na uroczystość 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza oraz Między-
narodowego Dnia Kobiet, w którym zagościł... Ignacy Łukasiewicz z małżonką Honoratą. 16 marca studenci-seniorzy wybrali się do Muzeum 
Regionalnego PTTK po wiedzę o Ignacym Łukasiewiczu. 12 maja, na majówce, wędrowali śladami Ignacego po uliczkach Miasta Światła, aż do 
Skansenu Naftowego „Magdalena“. 25 maja odbyli piękną majówkę w Muzeum w Bóbrce i zapalili biało-czerwone znicze na grobowcu Ignacego 
i Honoraty Łukasiewiczów. 30 listopada, w Dworze Karwacjanów, słuchacze Złotego Wieku zamknęli i pożegnali Rok Ignacego Łukasiewicza 
2022. Portret Ignacego, jego lampa naftowa, czarny cylinder, wiersz „Ławeczka Łukasiewicza“ odczytany przez rektora Romana Dziubinę i 
Katarzyna Liana, kustosz muzeum, która w swoim wykładzie-prezentacji „Jak wynalazek Ignacego Łukasiewicza zmienił życie mieszkańców 
Gorlic i okolic“ – poprowadziła niezwykłą gawędę o czasach końca wieku XIX, międzywojnia – niezwykłego rozwoju przemysłu naftowego i 
gazownictwa na ziemi gorlickiej i bieckiej: pól naftowych, rafinerii, fabryk maszyn i sprzętu wiertniczego, szkół wiertniczych, przyfabrycznych 
koloniach mieszkalnych.
Tekst: Roman Dziubina

Kolejny zabytek gorlickiego cmentarza parafialnego przeszedł gruntowną renowację. Mowa o grobowcu rodziny Łaszczów, w którym spoczął 
m.in. inż. Tomasz Łaszcz – pionier galicyjskiego przemysłu naftowego, wraz z rodziną. Remont był możliwy dzięki dotacji Fundacji Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Miasta Gorlice, a także darczyńców wspierających coroczne zbiórki organizowane w okresie Święta 
Zmarłych.
29 listopada br., w gorlickim Ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące zakończonej renowacji, w którym udział wzięli przedstawiciele Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Sanoku Prezes Marek Hanus oraz Ewa Król.
Po spotkaniu w gabinecie burmistrza Rafała Kukli, w którym uczestniczyli także ks. Stanisław Kogut – Proboszcz Parafii p.w. Andrzeja Boboli 
w Gorlicach, Zdzisław Tohl – Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz Andrzej Welc – Prezes Towarzystwem Opieki nad 
Zabytkami Powiatu Gorlickiego i Upiększania Miasta Gorlice z Okolicą, wszyscy goście wspólnie udali na Cmentarz Parafialny w Gorlicach.
Podczas krótkiego spaceru obejrzeli odrestaurowany nagrobek oraz inne gorlickie zabytki, wcześniej poddane renowacji.
Grobowiec Łaszczów wykonany został w pod koniec XIX wieku w stylu neoklasycystycznym i posiada duże znaczenie historyczne i arty-
styczne. Jego remont pochłonął blisko 65 tysięcy złotych. Miasto Gorlice wsparło go dotacją w kwocie 30 tys. zł. Kolejne 30 tys. na ten cel 
przekazała Fundacja PGNiG. Pozostałe koszty pokryte zostały z funduszy Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Parafialnego.
Inż. Tomasz Łaszcz (1863-1938) po ukończeniu Ecole des Mines w Liege i odbyciu praktyki zamieszkał w Gorlicach, gdzie objął kierownictwo 
kopalni naftowych S. Skrochowskiego w Siarach i Krygu. Był współwłaścicielem wielu spółek naftowych w okręgu gorlickim i borysławskim, 
organizatorem koncernu naftowego „Małopolska”, współwłaścicielem przedsiębiorstw dla głębokich wierceń, dyrektorem Towarzystwa dla 
handlu, przemysłu i rolnictwa w Gorlicach, w latach 1934-1936 Prezesem Związku Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych w Borysła-
wiu.

Zakończył się remont grobowca rodziny Łaszczów!



TPD świętowało 104. rocznicę odzyskania Niepodległości
10 listopada br., w Placówce Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach, podopieczni i zaproszeni goście ,,śpiewając dla 
Niepodległej”, świętowali 104. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Na zaproszenie organizatorów, w uroczystości udział wzięli Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Beata Mikruta-Kawa, Radna Rady Miasta i Społecz-
ny Rzecznik Praw Dziecka przy TPD Joanna Bubak, Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Lidia Fołtyn, Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla nr 5 Małgorzata Miękisz-Müller, Przewodnicząca Klubu Seniora Czesława Górska, Członkowie Zarządu i Miejskiego Koła TPD 
oraz dzieci wraz z wychowawcami. 
Po powitaniu przez Prezesa Zarządu TPD Agnieszkę Szurek, zgromadzeni goście z dumną i powagą odśpiewali Hymn Polski.
Kolejnym punktem spotkania był krótki program artystyczny – dzieci zaprezentowały piosenki, m.in.: „Dziewczyna z granatem w ręce”, czy 
„Pierwsza kadrowa”, recytowały wiersze o wolnej i niepodległej Polsce, a w tle wyświetlane były filmy patriotyczne, które jeszcze bardziej 
podkreśliły charakter uroczystości.
Po poczęstunku, wszyscy zgromadzeni poprzez wspólny śpiew, oddali hołd tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli przed laty 
wymarzoną Niepodległość i wolną Polskę. 
 „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z 
wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości.”
Tekst: Placówka Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach

25 listopada 2022, w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Gorlicach, odbyła się „Wieczornica” patriotyczna z udziałem dostojnych gości i małych 
aktorów.
Uroczystość uświetnili swoim głosem Julia Doszna i Tomasz Doszna, przy akompaniamencie Mirosława Bogonia, którego akordeon towa-
rzyszył także wspaniałym śpiewom dzieci, rodziców, nauczycieli i muzyków.
Wieczornica rozpoczęła się od przywitania gości przez Kierownik Marię Przetacznik oraz odśpiewania „Roty” przez Julię Dosznę – wykona-
nie było magiczne i przejmujące. Następnie dzieci przedstawiły patriotyczną „Opowieść o Orle” – montaż słowno-muzyczny przeplatany 
wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych, przygotowany przez Barbarę Morawską.
Przedszkolaki pięknie prezentowały się w biało-czerwonych, dostosowanych do powagi całej uroczystości strojach. Oprócz recytacji wier-
szy, zaśpiewały także piosenki patriotyczne m.in.: „Jedzie na Kasztance”, „Piechota szara piechota”, „Leguny w niebie”. W drugiej części 
spotkania, zaproszeni goście wraz z przedszkolakami odśpiewali Hymn Polski. Chętni mieli także możliwość wystąpienia przed publiczno-
ścią całymi rodzinami, śpiewając i grając pieśni patriotyczne, m.in.: „Płynie Wisła”, „O mój Rozmarynie”, „Przybyli ułani”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, co zostało nagrodzone wielkimi brawami za odwagę i przekazywanie dzieciom wartości patriotycznych. Nie zabrakło także 
słodkiego poczęstunku, przygotowanego przez rodziców.
„Wieczornica Patriotyczna” zakończona była wzruszającym wykonaniem przez panią Julię i pana Tomasza pieśni pt. „Modlitwa Obozowa” 
oraz innych pięknych, patriotycznych pieśni przez uczestników. Wszyscy goście otrzymali w prezencie Śpiewniki Patriotyczne ufundowane 
przez Miasto Gorlice. Spotkanie było ciekawą, wyjątkową lekcją historii i dostarczyło zebranym wiele wzruszeń.
Tekst i zdjęcia: Katarzyna Moroń, Nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 8 w Gorlicach

Wieczornica Patriotyczna w Miejskim Przedszkolu nr 8



Zakończyły się prace przy doświetleniu kolejnych przejść na terenie miasta. Bezpieczniej będzie na dwóch przejściach, na ulicach wloto-
wych drogi krajowej 28.
Dwa słupy z oprawami LED doświetliły przejście na ul. Żeromskiego przy sklepie „Olpak”, a kolejne dwie lampy przejście na ul. Sporto-
wej, przy stacji Circle K i sklepie „Lidl”. Wykonana inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników ruchu w obrębie miasta. 
Doświetlając „zebry” zastosowano źródło światła o innej barwie niż oświetlenie ulic, co pozwoli na zwiększenie widoczności.
Zadanie współrealizowane z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która przeznaczyła fundusze na tę inwestycję.

Dwa ruchliwe przejścia doświetlone

Przyjaciele Zippiego w Miejskim Przedszkolu nr 1
W trwającym roku szkolnym – 2022/2023, w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Gorlicach realizowany jest Program „Przyjaciele Zippiego”, 
dedykowany dla małych dzieci z różnymi możliwościami i zdolnościami.
Program składa się z 6 części realizowanych w trakcie 24 spotkań, przez specjalnie przeszkolonego nauczyciela. Spotkania odbywają 
się w grupie „Smerfów” – dzieci 4-5 letnich i prowadzi je nauczycielka Marta Więcek. Zajęcia realizowane są dwa razy w tygodniu od 
września do grudnia 2022.
Celem programu jest nauka dzieci:
•     jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń,
•     jak rozwiązywać konflikty,
•     jak zachowywać się w różnych sytuacjach,
•     jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Dzieci poznają głównego bohatera – patyczaka o imieniu Zippi, którego przyjaciółmi jest grupa chłopców i dziewcząt. Podczas spotkań, 
dzieci analizują różne sytuacje – nauczyciel nie mówi dzieciom co maja robić, ale zachęca do zastanowienia się nad sytuacją i wymyśla-
nia własnych rozwiązań. Celem jest znalezienie takich rozwiązań problemów, które nie tylko pomagają im samym, ale również uwzględ-
niają dobro innych. Realizacja Programu „Przyjaciele Zippiego”, prowadzona jest w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii dla Miasta Gorlice w roku 2022.

Dzięki pozyskanemu przez Miasto Gorlice dofinansowaniu, uczniowie Miejskich Zespołów Szkół nr 3, 4, 5 i 6 będą mogli wybrać się na 
zaplanowane wycieczki edukacyjne. Wsparcie w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” uzyskało 14 wycieczek m.in. do Krakowa, 
Wrocławia, Warszawy, Łodzi i Bochni.
Całkowita wartość projektu wynosi 200 867 zł, w tym dotacja celowa to 114 932 zł, a wkład własny 85 935 zł. Program cieszył się dużym 
zainteresowaniem, a o przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń.
Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania kraju, 
jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację 
podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze prak-
tycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy 
uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, 
Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Uczniowie z gorlickich szkół poznają Polskę – 
ponad 100 tys. zł dofinansowania do wycieczek szkolnych
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            LII SESJA RADY MIASTA GORLICE
24 listopada 2022 r., w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się LII Sesja 
Rady Miasta. Po otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o porządku obrad, informacji o sporządzeniu 
protokołu z obrad LI Sesji Rady Miasta, Informacji Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny od 16 października 
do 15 listopada 2022 r., Radni rozpatrzyli i przyjęli 24 projekty uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła zatwierdzenia 
wniosku o wsparcie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej 
Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Małopolska sp. z o.o. siedzibą w Brzesku (wsparcie na sfinansowanie środków pozwoli zrealizować inwe-
stycję mieszkaniową pod nazwą „budowa budynku wielorodzinnego” - 20 lokali przy ul. Kościuszki 13). Drugą uchwałą ustalono stawki 
dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach. Trzecia dotyczyła przyjęcia 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023- 2024. Kolejne 
uchwały dotyczyły: ,, określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu 
dzieci, młodzieży oraz rodziców; „przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Gorlice z organizacjami pozarządowych oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 r.”;  „wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy”; „przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice - Plan Nr 2” dla obszaru położonego w rejonie ul. Węgierskiej w Gorlicach”; „przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” dla obszaru położonego przy ul. Adama Asnyka w Gorlicach”; „upoważnie-
nia Burmistrza Miasta Gorlice do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Gorlice”;  
„określenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Gorlice”; „zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 rok”; „zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice”; „wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty za worek o określonej pojemności, i ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za rok, a także ustalenia kwoty zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz okre-
ślenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi”; , „określenia zasad i trybu korzystania z Krytej Pływalni 
w Gorlicach”; „określenia zasad i trybu korzystania z hali sportowej OSiR w Gorlicach”; „określenia zasad i trybu korzystania z lodowiska 
w Gorlicach”; „określenia zasad i trybu korzystania ze stadionu sportowego w Gorlicach”; „określenia zasad i trybu korzystania z wyciągu 
narciarskiego w Małastowie”; określenia zasad i trybu korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią w Gorlicach; „określenia zasad i 
trybu korzystania z siłowni terenowych w Gorlicach”; „określenia zasad i trybu korzystania z basenu otwartego w Gorlicach”; „określenia 
zasad i trybu korzystania z ścieżek rowerowych typu singletrack w Gorlicach”; „określenia zasad i trybu korzystania z toru rowerowego 
typu pumptrack w Gorlicach”;  „określenia zasad i trybu korzystania z skateparku w Gorlicach”.

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice 
z działalności za okres od 
16 listopada 2022 roku do 15 grudnia 2022 roku

16 listopada 2022 roku.
• ,,Tydzień profilaktyki zdrowia w Kromerze”, na zaproszenie I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie sztabu WOŚP (Ł. Bałajewicz).
18 listopada 2022 roku.
• Spotkanie z P. Andrzejem Welcem Prezesem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego i Upiększania Miasta Gorlice z Okolicą, w 
sprawie zakończenia renowacji grobu rodziny Łaszczów na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach (R. Kukla).
• Posiedzenie Komisji Klimatu Związku Miast Polskich (Ostrów Wielkopolski, Ł. Bałajewicz).
19 listopada 2022 roku.
• Uroczysta Gala Krwiodawców Powiatu Gorlickiego, podczas której Burmistrz Rafał Kukla przyznał wyróżnienia dla aktywnych krwiodawców - za 
zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa oraz Polskiego Czerwonego Krzyża (R. Kukla).
• Spotkanie Andrzejkowe na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 6 „Zawodzie” i Zarządu Nr 12 ,,Krasińskiego” w Gorlicach ( Ł. Bałajewicz).
• Spektakl ,,Zaślubiny”, w ramach obchodów 10-lecia istnienia Grupy Teatralnej Otwarte Drzwi (Ł. Bałajewicz).
20 listopada 2022 roku.
• Spotkanie Burmistrza Miasta Gorlice z członkami Chóru Kameralnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Miasta Partnerskiego Nyíregy-
háza, którego koncert świąteczny odbył się w Bazylice Mniejszej w Gorlicach (R. Kukla).
21 listopada 2022 roku.
• Konwencja Samorządowa w Krakowie (Kraków, R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Gorlice Sp. z o. o. (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego” (Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
22 listopada 2022 roku.
• Spotkanie organizacyjne w sprawie zadaszenia lodowiska (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie w Urzędzie Gminy Gorlice, w sprawie współpracy Miasta Gorlice i Gminy Gorlice w zakresie wykonywania usług publicznego trans-
portu zbiorowego, w tym środków przekazywanych przez Gminę Gorlice dla Miasta Gorlice, z udziałem Prezesa MZK Sp. z o. o w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
23 listopada 2022 roku.
• Spotkanie robocze z Burmistrzami i Wójtami Powiatu Gorlickiego, w sprawie ujednolicenia procedury postępowania, dotyczącej dystrybucji 
węgla dla mieszkańców poszczególnych Miast i Gmin - zorganizowane w budynku Sokoła (Ł. Bałajewicz).
• Konferencja klimatyczna p.n. „Punkt krytyczny – ochrona powietrza i zmiany klimatu w dobie kryzysu energetycznego”, zorganizowana przez 
Urząd Miejski w Gorlicach, w budynku Sokoła (Ł. Bałajewicz).
25 listopada 2022 roku.
• Wręczenie nagrody im. Alfreda Długosza, przyznawanej corocznie przez Burmistrza Miasta Gorlice, podczas wernisażu wystawy gorlickiego 
środowiska plastycznego - XXXIX Salon Gorlicki, w Galerii Sztuki „Dwory Karwacjanów” w Gorlicach (R. Kukla).
28 listopada 2022 roku.
• Oficjalne podpisanie Listu intencyjnego, w sprawie utworzenia Gorlickiego Klastra Energii - przez Przedsiębiorców, Prezesów Spółdzielni Miesz-
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kaniowych oraz Spółek Miejskich (R. Kukla, Ł. Bałajewicz). Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i optymal-
nych warunków rozwoju samorządu, gorlickich przedsiębiorców oraz mieszkańców miasta.
• Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach, z udziałem Wójtów i Burmistrzów z Powiatu Gorlickiego - w sprawie sytuacji dotyczącej 
informacji o planowanej likwidacji izby wytrzeźwień przy Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu (R. Kukla).
• Uroczysta gala wręczenia promes dla Grantobiorców z Subregionu Sądeckiego, w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Anty-
kryzysowa - pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” (Nowy Sącz, R.Kukla).
Miasto Gorlice otrzymało promesę w wysokości 74 999,99 zł., tj. 100 % planowanych wydatków - na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń 
cyfrowych dla gorlickich szkół. Projekt będzie realizowany w roku 2023.
29 listopada 2022 roku.
• Spotkanie w sprawie zakończenia renowacji rodzinnego grobu Łaszczów naCmentarzu Parafialnym w Gorlicach (R. Kukla).
W spotkaniu udział wzięli Przedstawiciele Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Sanoku - Prezes P. Marek Hanus oraz P. Ewa Król, P. 
Stanisław Kogut - Proboszcz Parafii p.w. Andrzeja Boboli w Gorlicach, P. Zdzisław Tohl - Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz 
P. Andrzej Welc - Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego i Upiększania Miasta Gorlice z Okolicą. Łączna wartość inwestycji 
wyniosła blisko 65 tysięcy złotych - w tym Miasto Gorlice przekazało dotację w kwocie 30 tys. zł., Fundacja PGNiG kolejne 30 tys. zł. Pozostałe 
koszty pokryte zostały z funduszy Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Parafialnego.
• Forum Gospodarcze, udział w panelu dyskusyjnym p.n. „Zainwestuj w ... jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną”, na zaproszenie Przewodni-
czącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie (Tarnów, R. Kukla).
• Spotkanie sztabu WOŚP (Ł. Bałajewicz).
30 listopada 2022 roku.
• Uroczyste otwarcie nowej linii produkcyjnej - na zaproszenie Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Oddział Adfors Polska, w Gorlicach(R. Kukla).
1 grudnia 2022 roku.
• Wernisaż wystawy „Życie to teatr, teatr to życie”, z okazji Jubileuszu 10. lecia Grupy Teatralnej Otwarte Drzwi, zorganizowanej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gorlicach (R. Kukla).
3 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie okolicznościowe - z okazji 55. lecia Regionalnego Zespołu Tanecznego Pogórzanie (R. Kukla).
4 grudnia 2022 roku.
• Uroczystości z okazji Barbórki - odprawiona została Msza Święta w Parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliniku, złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono symboliczne znicze pod tablicą poświęconą Ludziom Glinika poległym za wolność i sprawiedliwość społeczną w latach 1939-
45 (R. Kukla).
• Spotkanie z Mikołajem oraz uroczyste rozświetlenie choinki na gorlickim Rynku - wydarzenia zorganizowane dla najmłodszych, przez GCK i 
Urząd Miejski w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
5 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie Członków Gorlickiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie ZIT, w formie online (Ł. Bałajewicz).
• „Mikołajki” połączone ze spotkaniem z Zarządem Osiedla Nr 10 „Skrzyńskich” w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
6 grudnia 2022 roku.
• Wernisaż wystawy p.n. „Ignacy Łukasiewicz - ślady wielkiej naftowej cywilizacji”, podsumowujący plener który odbył się w Gorlicach, w dniach 
19 - 25 września 2022 roku - zorganizowany w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych im. prof. Włodzimierza Kotkowskiego w Rzeszowie (Rzeszów, Ł. 
Bałajewicz).
7 grudnia 2022 roku.
• Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski (Kraków, R. Kukla).
• Spotkanie z laureatami konkursu PZITB „Budowa Roku 2021” z regionu Małopolski, w którym Miasto Gorlice zdobyło nagrodę za budowę „Bu-
dynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach przy ul. Jagiełły 5” (Kraków, R. Kukla).
8 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie robocze z P. Barbarą Bartuś Poseł na Sejm RP, w sprawie rozwiązań komunikacyjnych dla Miasta Gorlice, z udziałem Samorządowców 
Wójta Gminy Gorlice oraz Wójta Gminy Sękowa (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
9-10 grudnia 2022 roku.
• Wizyta w Mieście Partnerskim Nyiregyhaza - wigilia w tradycji polskiej, spotkanie świąteczne na zaproszenie Władz Miasta i Stowarzyszenia 
Polskiej Mniejszości Narodowej (Węgry, R. Kukla).
11 grudnia 2022 roku.
• Uroczystości z okazji 41. rocznicy Dnia Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, zorganizowane przez Oddział Nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ 
„Solidarność” w Gorlicach - w Bazylice Mniejszej odbyła się msza święta, pod pomnikiem Jana Pawła II na Placu Kościelnym złożono wiązanki 
kwiatów (R. Kukla).
• Młodzi Świątecznie - wydarzenie charytatywne zorganizowane w budynku Sokoła, przez Młodzieżową Radę Miasta Gorlice oraz Młodzieżową 
Radę Powiatu Gorlickiego, na rzecz rehabilitacji mieszkanki Łużnej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
12 grudnia 2022 roku.
• Spotkanie z Proboszczem Parafii p.w. Kr. Jadwigi w Gorlicach, w sprawie organizacji balu charytatywnego zaplanowanego na 2023 rok (R. 
Kukla).
13 grudnia 2022 roku.
• Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w Starostwie Powiatowym w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z dyrektorem Domu Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Caritas Diecezji Rzeszowskiej oddział w Gorlicach, w sprawach bieżącej działal-
ności Placówki, współpracy (R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Elektrociepłowni Sp. z o.o. w Gorlicach, w sprawie bieżącej współpracy (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• „Spotkanie opłatkowe’’ członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, na zaproszenie Zarządu Oddziału SIMP w 
Gorlicach (R. Kukla).
14 grudnia 2022 roku.
• Narada szkoleniowa Państwowej Inspekcji Sanitarnej z terenu województwa małopolskiego, zorganizowana przez Małopolski Państwowy Wo-
jewódzki Inspektorat Sanitarny oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gorlicach (R. Kukla).
•  Spotkanie w sprawie wypracowania koncepcji, wspólnych zadań do realizacji w ramach programu ZIT, z udziałem członków GOF – przedsta-
wicieli Urzędu Gminy Gorlice, Urzędu Gminy Sękowa, Urzędu Miejskiego w Gorlicach oraz Związku Miast Polskich (Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• XVII Sesja Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
15 grudnia 2022 roku.
•  Symboliczne udekorowanie ozdobami świątecznymi choinki w holu Urzędu Miejskiego w Gorlicach, przez dzieci z miejskich przedszkoli (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Uroczystość z okazji Jubileuszu 50. lecia Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Gorlicach, połączone ze spotkaniem podsumowującym wszystkie pro-
jekty i działania profilaktyczne zrealizowane w roku 2022 (R. Kukla).
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Chór „Sto lat” z Nyíregyházy wystąpił w Gorlicach

20 listopada br., w gorlickiej Bazylice odbył się koncert Chóru Kameralnego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej „Sto lat” z Nyíre-
gyházy – miasta partnerskiego Gorlic. Na zaproszenie burmistrza Rafała Kukli, muzycy odwiedzili nasze miasto, a dzięki uprzejmości ks. 
Dziekana Stanisława Ruszela, wystąpili dla mieszkańców w murach kościoła farnego.
W świątyni rozbrzmiały polskie i węgierskie pieśni ludowe, a także kościelne. Chórzyści zaśpiewali pod batutą Elli Pappné Szabó – 
emerytowanej nauczycielki gry na waltorni i dyrektor Szkoły Muzycznej im. Vikár Sándor w Nyíregyházie, która za swoją działalność 
odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi Republiki Węgierskiej.
Chór Kameralny Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z Nyíregyházy został założony w 2011 roku. Jego celem jest szerzenie kultu-
ry polskiej na Węgrzech, współtworzenie i ubarwianie wspólnych uroczystości obu narodów, podtrzymywanie przyjaźni, a także rozwój 
zawodowy z dużym naciskiem na relacje międzyludzkie i doskonalenie pięknego i czystego śpiewu. Członkowie chóru kochają muzykę 
i zachowują swoją tradycję, ucząc się polskich utworów chóralnych i przekazują ją następnym pokoleniom. W swoim repertuarze mają 
m.in. aranżacje polskich i węgierskich pieśni ludowych, a także utwory na chóry kościelne.
W 2016 r. chór otrzymał najwyższe odznaczenie w konkursie KÓTA Sátoraljaújhely.
Pianistą chóru jest Dr. Széles Csabáné Dvorszki Magdolna, emerytowana nauczycielka gry na fortepianie, uhonorowana odznaczeniem 
Złotej Katedry. Występ chóru „Sto lat” jest kolejnym, partnerskim działaniem Gorlic i Nyíregyházy.

Adam Piechowicz interpelował w sprawie możliwości czasowego postoju w soboty w godz. od 9.00 do 12.00 dla 
dostawców przy obiektach handlowych.
W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną na Sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 24.11.2022 roku w sprawie dopuszczenia w soboty 
w godzinach od 9.00 do 12.00 możliwości postoju czasowego samochodów przy obiektach zwłaszcza handlowych przez okres 15 do 
20 minut, w celu „wyładunku towaru czy też pobrania towarów przez klienta, albo innej potrzebie” przypominam, że ulica 3 Maja 
stanowiła reprezentacyjną ulicę Miasta, na której maksymalnie miał być ograniczony ruch pojazdów samochodowych. 
W celu uregulowania kwestii dojazdu do prowadzonych działalności gospodarczych w ciągu ulicy 3-go Maja, a w szczególności w celu 
umożliwienia dowozu i rozładunku towaru, zostały wyznaczone miejsca (koperty) wprowadzone zgodnie z obowiązującym projektem 

organizacji ruch w centrum miasta. 
W okolicznościach wskazanych powyżej wyjaśniam, że szersze dopuszczenie do ruchu i postoju pojazdów na ulicy 3 Maja wymagałoby opracowania i 
zatwierdzenia projektu przebudowy ulicy, a tym samym zmiany jej dotychczasowego charakteru „promenady – pasażu” z usunięciem elementów małej 
architektury (ławek, donic z kwiatami) oraz przebudowy pasów jezdnych do normatywnych parametrów wraz z budową miejsc postojowych. 
W związku z tym w aktualnych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych brak jest możliwości pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej interpelacji. 

Ryszard Ludwin interpelował o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta na rok 2023 na realizację zadania pole-
gającego na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Pocieszka.  
 W odpowiedzi na Interpelację złożoną w dniu 24 listopada 2022 na sesji Rady Miasta  o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta 
na rok 2023 na realizację zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej przy ulicy Pocieszka uprzejmie informuję, że przed-
miotowy wniosek przekażę do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach celem realizacji w miarę posiadanych 
środków finansowych. W załączeniu kserokopia wystąpienia do MPGK w Gorlicach. 

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

List intencyjny w sprawie utworzenia 
Gorlickiego Klastra Energii!
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28 listopada br., w budynku Ratusza, burmistrz Rafał Kukla oraz 40 przedsiębiorców, prezesów spółdzielni mieszkaniowych oraz spółek 
miejskich zadeklarowało współpracę, składając podpis na liście intencyjnym dotyczącym utworzenia Gorlickiego Klastra Energii! Celem 
przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i optymalnych warunków rozwoju samorządu, gorlickich przedsiębiorców 
oraz mieszkańców miasta.
Scenariusz działań w sprawie utworzenia Gorlickiego Klastra Energii omawiany był już 7 września oraz 8 listopada br. W spotkaniach, w 
których udział wzięli przedstawiciele Miasta Gorlice na czele z burmistrzem Rafałem Kuklą, prelegenci z Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie oraz podmioty gospodarcze i spółdzielnie mieszkaniowe, przedstawiona została koncepcja utworzenia w Gorlicach pierwszego 
takiego przedsięwzięcia w regionie. Na jedym z nich, gościem był również Tadeusz Królczyk Wójt Ochotnicy Dolnej – miejscowości, gdzie 
funkcjonuje już innowacyjny magazyn energii.
Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: Miasto Gorlice, Elektrociepłownia „Gorlice” Sp. z o.o., PGO S.A. Kuźnia Glinik, Oddział w Gorlicach, 
Stal Impex Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Optoland Polska” S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Małopolska”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krasińskiego”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod Lodownią”, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Mariampol”, Polmocon Sp. z o.o., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” Sp. z o.o., Rockfin Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w 
Gorlicach, Bank Spółdzielczy w Gorlicach, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Firma Handlowa „DOMICELA” Sp. 
z o.o., PIEKARNIA SZYMBARCZANKA Klukowski i Wspólnicy Sp. j., Tomasz Klukowski F.H.U. „LIDER”, Recykling Galicja Sp. z o.o. Sp. k., 
FAMUR S.A. Systemy Ścianowe Oddział Glinik w Gorlicach, Weronica Sp. z o.o., Empol Energia Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
BUDIMET Sp. z o.o., P.P.U.H. STESER s.c., MEKANIKA Sp. z o.o., Forest Gorlice Sp. z o.o., PUPH „OTECH” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Empol Sp. z o.o., Grzegorz Langkafel Euro-Panel 2, Katarzyna Halik FH Lazar, TLC Sp. z o.o. Oddział w Gorlicach, ANMAR 
Plus, Terra MOTA Sp. z o.o., Zakład Narzędziowy „M+R” Sp. z o.o., Artur Grygowicz Stolarstwo-Produkcja-Usługi-Handel, Artur Kosiński 
P.P.H.U. „AREX”, Delikatesy Centrum Mariusz Filar Gorlice, Delikatesy Centrum K Ziółkowska – Filar Marzena, Glass – mal system Sp. z o.o. 
Sp. k., AFORE POLSKA Sp. z o.o.
Kolejnym krokiem, który sygnatariusze podejmą jeszcze w tym roku, będą  prace nad wyznaczeniem szczegółowych celów, podziału 
obowiązków, zasad współpracy, określenia źródeł finansowania działalności operacyjnej, jak również planowanych źródeł finansowania 
realizowanych projektów i przedsięwzięć inwestycyjnych Klastra. Prace te uwieńczone zostaną podpisaniem partnerskiej umowy.

List intencyjny w sprawie utworzenia 
Gorlickiego Klastra Energii!
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Od pierwszego grudnia 2022 roku do 21 stycznia 2023 r., Gorlickie Centrum Kultury zaprasza do  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stani-
sława Gabryela w Gorlicach wystawę „Życie to teatr. Teatr to życie” – jubileuszowej grupy teatralnej Otwarte Drzwi. 
„Życie to teatr. Teatr to życie” to tytuł wystawy towarzyszącej obchodom jubileuszu 10-lecia istnienia Grupy Teatralnej „Otwarte Drzwi”, 
działającej pod auspicjami Gorlickiego Centrum Kultury. Ekspozycja zorganizowana w gościnnych przestrzeniach Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gorlicach, prezentuje fotograficzny zapis zrealizowanych spektakli, zawiera rekwizyty i elementy kostiumów z poszczególnych 
sztuk oraz galerię portretów aktorów. Istotnym elementem wzbogacającym tę sentymentalną kolekcję jest film – wywiad z udziałem 
aktorów.
Wystawa pozwoli publiczności „Otwartych Drzwi” na retrospektywny spacer pośród zagranych sztuk. Kostiumy i rekwizyty podparte foto-
grafiami pobudzą wyobraźnię i zachęcą do interakcji. Odbiorca będzie mógł zanurzyć się w teatralny świat i odnaleźć w nim „to coś”, które 
od 10 lat spaja i napędza zespół „Otwartych Drzwi” do działania.
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

„Życie to teatr. Teatr to życie” – jubileuszowa wystawa grupy teatralnej Otwarte Drzwi

Z przyjemnością informujemy, że Dziecięca Grupa Teatralna „Być 
Może” z Gorlickiego Centrum Kultury, spektaklem „Kamienica” 
zajęła drugie miejsce w internetowym głosowaniu o Nagrodę 
Publiczności tegorocznej edycji BAJDURKA, zdobywając 2357 
głosów!
Dziękujemy wszystkim osobom, które tak wytrwale głosowały na 
„Być może”!
Spektakl został zaprezentowany 5 razy gromadząc łącznie 1200 
osób, a nagranie obejrzało niemal 200 osób. Grupa zagrała w 
Gorlickim Centrum Kultury, Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” 
w Nowym Sączu, Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora 
w Krakowie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Krome-
ra w Gorlicach.
Każde z tych spotkań było dla młodych artystów wyjątkowym 
spotkaniem z publicznością, które z pewnością trwale zapiszą się 
w ich pamięci.

Drugie miejsce w walce o nagrodę publiczności Bajdurka dla „Kamienicy”



25 listopada br., w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów“ w Gorli-
cach, odbył się wernisaż dorocznej wystawy gorlickiego środowiska 
plastycznego – XXXIX Salon Gorlicki. Tradycyjnie głównym punktem 
uroczystości było wręczenie nagrody Burmistrza Gorlic im. Alfreda 
Długosza.
Zgromadzonych licznie gości i artystów przywitał gospodarz obiek-
tu Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 
Zdzisław Tohl oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Po uważnym rozpatrzeniu eksponowanych na XXXIX Salonie Gor-
lickiego Środowiska Plastycznego prac malarskich, graficznych, 
rzeźbiarskich i fotograficznych, autorstwa artystów nieprofesjonal-
nych, Komisja postanowiła przyznać doroczną artystyczną nagrodę 
Burmistrza Gorlic im. Alfreda Długosza Krzysztofowi Gębarowskie-
mu. Nagrodę wręczył Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Wyróżnienie otrzymali: Ewa Krauze, Anna Kocur, Daniel Szczerba, 
Barbara Zasowska. Nagroda Dyrektora Muzeum Dwory Karwacja-
nów i Gładyszów trafiła do Piotra Telegi.
W trakcie wydarzenia otwarta została także wystawa „Rzeka ży-
cia“ autorstwa Marka Rogowca. Gorlicki Salon był także okazją do 
podziekowania za dotychczasową, wieloletnią pracę Dyrektorowi 
Muzum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach Zdzisławowi 
Tohlowi, który w najbliższym czasie przechodzi na emeryturę.
Z tej okazji wernisaż swoim występem uświetnił chór Cantores Car-
vatiani. Wszystkich, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w werni-
sażu, zapraszamy na wystawy, które dostępne będą dla zwiedzają-
cych do 31 grudnia 2022 r.

XXXIX Salon Gorlicki – znamy 
laureata artystycznej 

nagrody Burmistrza Gorlic 
im. Alfreda Długosza

W czwartek, 24 listopada, w auli Zespołu Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Gorlicach, odbył się finał i podsumowanie XXVIII edycji 
konkursu „Znam moje miasto, znam ziemię gorlicką”, zorganizowa-
nego  przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej. Tematem 
tegorocznej edycji było: „Spacerkiem po Ziemi Gorlickiej śladami 
Ignacego Łukasiewicza. Opracuj ścieżkę dydaktyczną”.
W roku 2022 przypada 200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci 
naszego rodaka, wybitnego farmaceuty, przedsiębiorcy, społeczni-
ka, ojca przemysłu naftowego w Europie – Ignacego Łukasiewicza. 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jego wielkie zasługi 
dla przemysłu i gospodarki Polski, a także zaangażowanie w walkę 
o niepodległość Ojczyzny, ustanowił rok 2022 „Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza“.
Sekcja ds. Współpracy z Młodzieżą Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Gorlickiej, która odpowiada za zorganizowanie konkursu, ustalając 
jego tematykę na 2022 rok chciała, by była ona komplementarna 
z działaniami podejmowanymi w „Roku Ignacego Łukasiewicza” w 
Polsce, na Podkarpaciu, a przede wszystkim wpisała się w kalendarz 
imprez, planowanych przez Miasto Gorlice, związanymi z promocją 
„Miasta Światła”.
Założono, że końcowym efektem udziału uczniów w konkursie 
będzie opracowanie ścieżki dydaktycznej śladami Ignacego Łuka-
siewicza. Na proponowanej do opracowania trasie, miały znaleźć się 
wyłącznie miejsca związane z wynalazcą na Ziemi Gorlickiej.
Konkurs  przeprowadzony został w dwóch kategoriach: dla uczniów 
szkół podstawowych i dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych 
oraz w trzech etapach. Podczas uroczystego finału, uczniowie, w 
wylosowanej kolejności, prezentowali swoje prace wykorzystując, 
w oryginalny sposób przygotowane, opracowania multimedialne i 
demonstrując ciekawe materiały. 

XXVIII edycja konkursu „Znam moje miasto, znam Ziemię Gorlicką”

listopad 20222

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

11 listopada to symboliczny dzień w historii Polski – w 1918 roku, po 123 latach niewoli, nasz kraj odzyskał wolność. Również w Gorlicach 
obchodziliśmy 104. rocznicę tych radosnych wydarzeń.
Oficjalne obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę, w Bazylice Mniejszej pw. Narodzenia NMP w Gor-
licach, z intencji władz powiatu, miasta oraz Gminy Gorlice, której przewodniczył Ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel.
Po Mszy, nastąpił przemarsz pod Pomnik Niepodległości. Kolumna zatrzymała się na ulicy Piłsudskiego, gdzie pod tablicą upamiętniającą 
Marszałka, złożony został okolicznościowy wieniec.
Pod pomnikiem Niepodległości, symboliczne podziękowanie i hołd poległym za wolność złożyli organizatorzy wydarzenia, a także zgro-
madzeni goście i licznie przybyli gorliczanie. Po wysłuchaniu hejnału Gorlic i przywitaniu gości, głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta 
Gorlice Łukasz Bałajewicz, który wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Zgromadzeni goście odmówili wspólnie modlitwę w intencji poległych za Ojczyznę, którą poprowadził Ksiądz Dziekan Stanisław Ruszel.
Po modlitwie, rozpoczęła się ceremonia złożenia wiązanek okolicznościowych. Kwiaty pod pomnikiem złożyli: w imieniu władz samorzą-
dowych ziemi gorlickiej – Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Wójt Gminy 
Gorlice Jan Przybylski, Przewodniczący Rady Powiatu Witold Kochan, Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak, Przewodniczący 
Rady Gminy Gorlice Mieczysław Skowron; Poseł na Sejm Arkadiusz Mularczyk; Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Jadwiga Wój-
towicz; Przedstawiciele 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 113. Batalionu Lekkiej Piechoty w Tarnowie: Sierżant Waldemar 
Warzycki, Plutonowy Łukasz Kosiński, Starszy szeregowy Sebastian Worytko i Starszy szeregowy Janusz Zych; w imieniu służb mund-
urowych: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Dorota Tokarz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Waldemar 
Krok; przedstawiciele byłego Koła Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych: Bolesław Jagoda, 
Czesław Stępień, Franciszek Janeczek oraz przedstawiciele Związku Sybiraków Koło Gorlice: Zbigniew Lewczykowski i Barbara Sta-
niszewska; Przedstawiciele Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach; Przedstawiciele Strzeleckiego Bractwa Kurkowe-
go; Przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gorlice 1915”; Radni Gorlickiej Rady Seniorów; Radni Młodzieżowej Rady Miasta; w 
imieniu Poseł na Sejm RP Elżbiety Zielińskiej wiązankę złożyła Agata Gurba, a w imieniu Posła na Sejm Jana Dudy, Marek Tabak. Wiązankę 
złożyli także: Miejski Klub Prawa i Sprawiedliwości: Beata Mikruta-Kawa, Lidia Piotrowicz i Ryszard Ludwin; przedstawiciele Nowej Lewicy: 
Przewodniczący powiatowy Henryk Plato, Kazimierz Sterkowicz oraz Dariusz Duran; przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”: Kierownik Oddziału Krzysztof Kotowicz oraz Marek Bugno i Joanna Brach; przedstawiciele Cechu Rzemiosł i 
Przedsiębiorczości: Jan Wojnarski, Włodzimierz Socha, Danuta Adamczyk, a także Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Nowym Sączu Iwona Mularczyk i Kierownik gorlickiej Filii Beata Krok; Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej: Prezes Roman Tro-
janowicz, Czesław Klapsa, Bronisława Szpotowicz.
Ponadto, na zaproszenie Burmistrza Miasta Gorlice, w obchodach udział wzięli duchowni z gorlickich Parafii – Proboszcz Parafii pw. Świętej 
Jadwigi Królowej ks. Jerzy Gondek, Proboszcz Parafii pw. Świętego Andrzeja 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.
Po złożeniu wiązanek, zgromadzeni przy Pomniku Niepodległości odśpiewali przy akompaniamencie orkiestry dętej OSP z Dominikowic 
Mazurka Dąbrowskiego, włączając się do ogólnopolskiego wydarzenia „Niepodległa do hymnu”.  W ten sposób zjednoczyliśmy się z Po-
lakami w kraju i za granicą.
O godzinie 17.00, w budynku I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach, już po raz jedenasty odbyła się Biesiada Pieśni Patriotycznej, w 
trakcie której gorliczanie wspólnym śpiewem uczcili pamięć tych, którym zawdzięczamy własne, niepodległe państwo.
Uczestników Biesiady przywitali Starosta Powiatu Gorlickiego Maria Gubała oraz Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, zapraszając do 
wspólnego śpiewu, który poprowadził chór Belfersingers przy akompaniamencie Grzegorza Fiegi.
Dziękujemy pocztom sztandarowym i młodzieży za uświetnienie uroczystości, gościom oraz gorliczanom, którzy wzięli udział w obcho-
dach, 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!

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gorlicach



Nr 11 (343) 2022 r. ISSN 14250829

Obchody Święta Niepodległości - s.2 Dawcy krwi uhonorowani - s.5 XXXIX Salon Gorlicki  - s.15

Szczęśliwego Nowego Roku 2023
życzą 

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

oraz Radni Rady Miasta Gorlice
i pracownicy Urzędu Miejskiego

gorlice.pl   |   facebook.com/gorlice   |   instagram.com/miastogorlice 

Wydawca: Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2, 38-300 Gorlice | tel.: 18 35 36 200 | fax: 18 35 51 212 | email: um@um.gorlice.pl 

         Redaktor naczelny: Roman J. Dziubina 

Rada Programowa: Łukasz Bałajewicz - przewodniczący, Joanna Bubak, Roman J. Dziubina, Marcin Gugulski, 

Daniel Janeczek, Beata Mikruta - Kawa, Teodor Włosek

Skład: Urząd Miejski w Gorlicach  

Nakład: 3000 egz.

Pierwsze zajęcia z aqua aerobiku dla seniorów

Wczoraj na gorlickiej „Fali” odbyły się pierwsze zajęcia z aqua aerobiku dla seniorów. A że seniorzy z Miasta Światła należą do aktywnych, 
lista chętnych na ćwiczenia zapełniła się tuż po ogłoszeniu informacji o zapisach.
Zajęcia z instruktorem trwają 45 min i są bezpłatne – finansowane z budżetu Miasta Gorlice. Bilet wstępu na basen uczestnicy zakupują 
we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującym cennikiem krytej Pływalni.

W związku z nadejściem okresu zimowego i wystąpieniem w 
ostatnim czasie znacznych opadów śniegu, zgodnie z art. 5, ust. 
1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku  w gminach, Urząd Miejski w Gorlicach przypomina 
wszystkim właścicielom, zarządcom i administratorom nieru-
chomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 
zarówno zamieszkałych jak i tych niezamieszkałych.
W myśl obowiązującej ustawy obowiązkiem Właściciela nieru-
chomości jest  odśnieżanie chodnika, położonego wzdłuż jego nieruchomości. W przypadku, gdy chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy 
poślizgnie się i poniesie uszczerbek na zdrowiu, poszkodowany ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciele nieruchomości muszą także pamiętać, by usunąć sople i zwały śniegu, jak i często występujące nawisy śnieżne z dachów 
budynków i zabudowań gospodarczych tak, by zapewnić bezpieczeństwo przechodniom poruszającym się w sąsiedztwie swoich nieru-
chomości. Odgarnięty śnieg powinien być składowany w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzał w komunikacji zarówno pieszym i 
pojazdom. Podobne  ustawowe obowiązki ciążą na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także 
na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości (podmiotach), które nią władają.

Przypominamy o obowiązku 
odśnieżania chodników


