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Barwny korowód przeszedł ulicami Gorlic!
Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą” ponownie zawitał 
do naszego miasta. Barwny i 
taneczny korowód przeszedł 
gorlickim deptakiem, śpiewa-
jąc, tańcząc, grając i wciągając 
przechodniów do zabawy. Jak 
zawsze było kolorowo, egzo-
tycznie i niepowtarzalnie!
Przed gorlicką publicznościa 
zaprezentowali się artyści z Al-
banii, Ukrainy, Serbii, Kraju Ba-
sków oraz Polski. Bezpośrednio 
po paradzie, artyści przenieśli 
się do Sękowej, gdzie odbył się 
koncert galowy.
„Świat pod Kyczerą” to festiwal 
organizowany przez młodych 
Łemków z Legnicy przy współ-
pracy z kilkunastoma instytu-
cjami w kraju i zagranicą. Skła-
da się z dwóch zasadniczych 
części: małopolskiej i dolno-
śląskiej. Uczestnicy festiwalu 
odwiedzają także zamieszkałe 
przez Łemków i Polaków wioski 
i miasta w Beskidzie Niskim i 
Sądeckim. Znakiem identyfika-

cyjnym festiwalu są prezenta-
cje w małych miejscowościach 
oraz zamkniętych placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych. 
Prezentacjom artystycznym to-
warzyszą wystawy, spotkania 
poetyckie, prelekcje, warsztaty 
językowo-artystyczne. Wymy-
ślając Festiwal, organizatorzy 
chcieli ukazać Łemków jako 
ludzi otwartych na świat, po-
siadających w nim rozliczne 
kontakty oraz powiedzieć świa-
tu o sobie, swojej małej i dużej 
Ojczyźnie. „Świat pod Kycze-
rą” to pomost łączący dawne 
i obecne miejsca zamieszka-
nia Łemków (wysiedlonych w 
ramach tzw. Akcji „Wisła” z 
terenów Beskidu Sądeckiego 
i Niskiego na ziemie zachod-
nie i północne Polski, głównie 
Dolny Śląsk i Ziemię Lubuską), 
to przestrzeń do dialogu mię-
dzykulturowego, pomysł na 
rozmnożenie ewangelicznego 
„talentu” podarowanym przez 
Boga.

Pożegnanie ś.p. Anny Pabis

11 lipca br. wizytę w Gorli-
cach złożyli studenci geo-
logii oraz geofizyki z Arabii 
Saudyjskiej, którzy uczest-
niczyli w wymianie studenc-
kiej z Akademią Górniczo-
-Hutniczą w Krakowie. Z 
zaciekawieniem obejrzeli 
ekspozycję Muzeum Regional-
nego PTTK w Gorlicach.  
Szczególne zainteresowanie 
wśród zagranicznych gości 
wzbudziła historia przemysłu 
naftowego. Podczas zwiedza-
nia pogłębili także wiedzę o 
wybitnej postaci Ignacego Łu-

kasiewicza i eksploatacji ropy 
naftowej na Ziemi Gorlickiej. 
Nasi goście przybyli do Pol-
ski w ramach współpracy z 
SPE International, prestiżową 
organizacją z Arabii Saudyj-
skiej, której główną misją jest 
wymiana wiedzy i doświad-
czeń na temat wydobycia 
ropy naftowej i gazu.  
Nie jest to pierwsza wizy-
ta studentów geologii oraz 
geofizyki z Arabii Saudyjskiej 
w Gorlicach. W tym roku go-
ścimy już trzecią grupę. 

Studenci z Arabii Saudyjskiej 
ponownie odwiedzili Gorlice
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz
SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek– Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO-PODATKOWEJ
Janina Łopata – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU
Katarzyna Kozłowska-Grzelak – Kierownik 

WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY
I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA
Teresa Wrona - Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH
Danuta Zakrzewska – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89
Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków od 
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach po wcześniejszym ustaleniu 
terminu z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.

Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdu-
ją się na stronie internetowej www.gorlice.pl  
w zakładce Wydziały.
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Dokładnie 10 lat temu zmarł 
wybitny gorliczanin ks. Józef 
Micek - Honorowy Obywatel 
Gorlic, budowniczy kościoła 
w Gliniku, długoletni dziekan 
dekanatu gorlickiego, obda-
rzony godnością Prałata Pa-
pieskiego, założyciel Kuchni 
dla Ubogich Caritas.  
Ks. Józef Micek, pochodził z 
Pilzna, a do Gorlic przybył tuż 
po święceniach kapłańskich, 
w 1953 r. i rozpoczął pracę w 
parafii pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. W 1958 
r. Jego celem stało się utwo-
rzenie parafii pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Glini-
ku Mariampolskim. Starania te 
trwały przeszło 20 lat i przypa-
dły na wyjątkowo trudny okes 
w dziejach naszego kraju.  
Ciężka praca przyniosła jed-
nak efekty i 9 października 
1983 r. poświęcona zosta-

ła nowa świątynia.  
Nie był to jednak koniec pracy 
dla ks. Micka. W kolejnych latach 
zorganizował w Gorlicach Dom 
Caritas dla dzieci z porażeniem 
mózgowym, kuchnię dla głod-
nych i bezdomnych oraz pierw-
szy Dom Pomocy Społecznej w 
Gorlicach. Do końca swoich dni 
był mocno związany z tymi pla-
cówkami,  ich mieszkańcami, 
niosąc im otuchę, dobre słowo 
i opiekę kapłańską.  
W 1985 r. powierzono ks. Józe-
fowi funkcję dziekana dekanatu 
gorlickiego, a 19 lutego 2004 r. 
nadano Mu tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Gorlice.  
Poprzez duchową i opiekuńczą 
pracę, ks. Józef Micek stał się 
dla gorliczan i nie tylko, sym-
bolem człowieka o szlachetnym 
sercu i charakterze.  
Ostatnie kilkanaście dni, choć 
już w szpitalnym łóżku, jak całe 

swoje życie zniósł z pokorą. 
Przed śmiercią wydał publika-
cję „Wspomnijmy minione dni” 
oraz rozszerzoną wersję pa-
miętnika „Skąd nasz ród”.  
6 lipca, w ostatniej drodze 
ks. Józefa uczestniczyły set-
ki mieszkańców Gorlic, któ-
rzy przyszli pożegnać wyjąt-
kowego człowieka.  

10 lat temu zmarł ks. prałat Józef Micek 
- honorowy obywatel Gorlic

Pożegnanie ś.p. Anny Pabis
Z głębokim żalem zawia-
damiamy, że 21 lipca br., 
w wieku 86 lat zmarła Pani 
Anna Pabis, poetka, pisarka, 
regionalistka, współtwórczy-
ni Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Etnografii w Libuszy, 
założonego w 1977 roku 
wraz z mężem ś.p. Tade-
uszem, który odszedł do Pana 
4 lipca 2017 roku.  
W okresie swojego życia 
współpracowała z „Tygodni-
kiem Gorlickim”, „Gazetą Gor-
licką”, „Kwartalnikiem Gorlic-
kim”, „Techniką Poszukiwań 
Geologicznych Geosynoptyka 
i Geotermia”. Uczestniczyła w 
licznych spotkaniach z mło-
dzieżą szkolną, naftowcami, z 
turystami z kraju i z zagranicy. 
Występowała przed kamerami 
Telewizji Polskiej oraz na an-
tenie Polskiego Radia, udzie-
lając licznych wywiadów.  
Za swoją twórczość literacką i 
muzealniczą otrzymywała na-
grody, dyplomy, odznaczenia 

i wyróżnienia: dyplom „Gor-
liczanin 1997”, „Złote Pióro”, 
„Honorowa Złota Odznaka 
Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naf-
towego w Krakowie”, pre-
stiżowe wyróżnienia „Mosty 
Starosty”, „Za wybitne Osią-
gnięcia w dziedzinie poezji”. 

Otrzymała medal 50-le-
cia pożycia małżeńskiego. 
Autorka ponad 150 artykułów 
w prasie krajowej i regional-
nej, 16 tomików poezji, po-
nad 160 wierszy. Anna Pabis 
jest autorką ośmiu książek:
Źródło: Mieczysław Tabaj, HaloGorlice
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Tam dom Twój, gdzie serce Twoje - wizyta młodzieży z Ukrainy

Powrócili do korzeni
28 czerwca br. do naszego 
malowniczego miasta przyby-
ła ukraińska młodzież z Pała-
cu Kultury im. Chotkiewicza 
we Lwowie wraz z opiekunem 
Haliną Jakubyszyn. 22-oso-
bowa grupa przyjechała do 
powiatu gorlickiego w ramach 
projektu „Powrót do korze-
ni – pobyt dzieci ze wschodu 
w Beskidzie Niskim”, realizo-
wanego przez Stowarzysze-
nie „Skrawek nieba”.  
W czasie tygodniowego poby-
tu dzieci biorą aktywny udział 
w warsztatach, spotkaniach z 
polską młodzieżą oraz wyciecz-
kach tematycznych. Nasi go-
ście mieli już okazję uczestni-
czyć w warsztatach tkackich w 
Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu, 

5 lipca br., kolejna grupa 
ukraińskiej młodzieży od-
wiedziła Gorlice. Tym razem 
nasi goście przybyli na za-
proszenie Fundacji „Bratnia 
Dusza” w ramach projektu 
„Tam dom Twój, gdzie serce 
Twoje”, który jest realizowa-
ny przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. 
23-osobowa grupa dzieci z 
polskimi korzeniami zdecydo-
wała się odwiedzić nasz region 
śladami swoich przodków.  
Dzieci pochodzą z Lwowa. 
Przebywały na wypoczyn-
ku w Łosiu. Każdego dnia 
uczestnicy projektu mają 
niepowtarzalną okazję do 
odkrycia nowych i niezwy-
kłych miejsc regionu oraz 
do wzięcia udziału w wielu 
inspirujących spotkaniach z 
polską młodzieżą.  
Głównym celem wizyty jest 
poznanie ojczyzny przod-
ków oraz nauka języka pol-
skiego. Młodzież ma moż-
liwość odkrycia polskiej 
kuchni, tradycji i kultury po-
przez udział w różnorodnych 
warsztatach oraz wyciecz-
kach tematycznych.  
Podczas zwiedzania okolicy, 

na trasie lwowskiej młodzieży 
nie mogło zabraknąć  Miasta 
Światła. Wizytę w Gorlicach 
rozpoczęło zwiedzanie Mu-
zeum Regionalnego. Młodzież 
z ogromnym zainteresowa-
niem wysłuchała najważ-
niejszych historycznych fak-
tów związanych z postacią 
Ignacego Łukasiewicza oraz 
z tragicznymi wydarzenia-
mi Bitwy pod Gorlicami. Na-
stępnie uczestnicy udali się 
do Pawilonu Historii Miasta 
gdzie zobaczyli najnowszy 
spot promujący nasze miasto 
oraz trwającą wystawę „Gorli-
ce - Miasto Światła”. Ciekawą 
atrakcję stanowiło podziwia-
nie panoramy miasta i okolic 
z wieży ratuszowej.  
Na zakończenie odbyło się 
krótkie spotkanie w sali ob-
rad, podczas którego Prze-
wodniczący Rady Miasta 
Robert Ryndak przywitał 
zgromadzonych gości. Dzie-
ci dowiedziały się ciekawych 
faktów na temat działalno-
ści Rady Miasta, urzędu oraz 
otrzymały upominki, które 
przypomną im o wizycie w 
Gorlicach.
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warsztatach przyrodniczych 
oraz kulinarnych. Zwiedzili 
najważniejsze obiekty regionu 
m.in.  Wysową-Zdrój, wpisaną 
na listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO cerkiew w Kwiato-
niu oraz wzięli udział w plene-
rze malarskim na Górze Jawor. 
W ostatnim tygodniu postano-
wili również odwiedzić serce 
naszego powiatu. Podczas wi-
zyty w Gorlicach grupa miała 
możliwość poznania ciekawej 
historii miasta w Muzeum Re-
gionalnym oraz odwiedzenia 
najważniejszych zabytków. W 
Pawilonie Historii Miasta zoba-
czyli najnowszy spot promują-
cy nasze miasto oraz trwają-
cą wystawę „Gorlice - Miasto 
Światła”.
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Z inicjatywy Marszałka Województwa 
Witolda Kozłowskiego zostały pod-
pisane kolejne deklaracje dotyczące 
wzmocnienia współpracy na rzecz roz-
woju zawodowego mieszkańców po-
wiatu gorlickiego. W Starostwie Powia-
towym w Gorlicach swoje podpisy pod 
porozumieniem złożyli Starosta Gor-
licki oraz burmistrzowie i wójtowie 10 
gmin powiatu gorlickiego w tym Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.  
Podpisane porozumienia wpisują się 
strategię wspierania mieszkańców w 
ich rozwoju i dostosowania kompeten-
cji zawodowych do potrzeb pracodaw-
ców, która jest realizowana na wszyst-
kich szczeblach administracji.  
Spotkanie rozpoczęła Starosta Gorlicki 

Maria Gubała, witając Radnych Woje-
wództwa Małopolskiego Martę Mordar-
ska i Patryka Wichra, Łukasza Kmitę  
Dyrektora Generalnego Urzędu Mar-
szałkowskiego WM, Michała Kądziołkę 
Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Krakowie oraz burmistrzów i 
wójtów gmin powiatu gorlickiego.  
Na temat projektów „Kierunek Kariera” 
i „Kierunek Kariera Zawodowa” mówiły 
Iwona Musz – koordynator projektu 
Nowy Start w Małopolsce oraz Mar-
ta Olszewska – kierownik Zespołu 
Zamiejscowego w Nowym Sączu. 
Projekty „Kierunek Kariera” i „Kieru-
nek Kariera Zawodowa” to konkret-
na oferta dla mieszkańców powiatu 
gorlickiego – można otrzymać niemal 

Partnerstwo na rzecz rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu gorlickiego

7000 zł dofinansowania na szkolenia 
za pośrednictwem systemu bonów 
szkoleniowych. Głównym celem pro-
jektów jest podnoszenie kompetencji 
językowych, cyfrowych i zawodowych 
zgodnie ze wskazaniami przeprowa-
dzonego Bilansu Kariery.  
Bony i usługi doradztwa zawodo-
wego (Bilans Kariery) są adreso-
wane do osób pracujących, nieza-
leżnie od charakteru zatrudnienia i 
miejsca wykonywania pracy, które: 
• ukończyły 50. rok życia – nie-
zależnie od wykształcenia; 
• ukończyły 25 lat, a jeszcze nie 
mają 50 lat – posiadają wykształ-
cenie co najwyżej na poziomie 
ukończonego liceum lub techni-

kum (łącznie ze zdaną maturą); 
• ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 
25 lat – posiadają wykształcenie na 
poziomie ukończonego liceum lub 
technikum (łącznie ze zdaną maturą); 
• są związane z Małopolską – miesz-
kają tu, uczą się lub pracują na te-
renie województwa Małopolskiego. 
Z kolei „Nowy Start w Małopolsce” jest 
projektem dla osób powracających z 
zagranicy, pozostających bez pracy, w 
którym oprócz Bilansu Kariery można 
uzyskać pomoc w znalezieniu dofinan-
sowania na dalszy rozwój, zatrudnienie 
i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.
Źródło: Starostwo Powiatowe

Rokrocznie, 24 lipca w całej Pol-
sce obchodzimy Święto Policji, 
ustanowione przez Sejm RP w 
1995 r. Bieżący - 2019 rok, jest 
jednak dla służb wyjątkowy, ze 
względu na przypadającą 100. 
rocznicę powstania Policji Pań-
stwowej. Z tej okazji, 17 lipca br., 
na gorlickim Rynku, odbyły się po-
wiatowe obchody Święta Policji, 
w których uczestniczył Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.  
Uroczystość rozpoczęła Msza 
Święta w Bazylice pw. Narodzenia 
NMP, w intencji gorlickiej Policji, 
po której policjanci przemasze-
rowali na płytę Rynku, gdzie miał 
miejsce uroczysty apel.  
Oficjalna część obchodów roz-
poczęła się złożeniem meldunku 
oraz podniesieniem flagi pań-
stwowej na maszt. Następnie głos 
zabrał Komendant Powiatowy 
Policji w Gorlicach, insp. Krzysz-
tof Tybor, który powitał zgroma-
dzonych gości. Na uroczystości 
obecni byli także: Radna Sejmiku 
Województwa Małopolskiego Ja-
dwiga Wójtowicz, władze samo-
rządowe, duchowni i mieszkańcy 
z terenu powiatu gorlickiego.  
Podczas uroczystej ceremonii 
wręczone zostały okolicznościo-
we, wybite specjalnie na tę oka-
zję medale, będące wyrazem 
uznania dla osób, które od lat 
wspierają pracę służb.  
Gorliccy policjanci odznaczenia-
mi uhonorowali: Poseł na Sejm 
RP Barbarę Bartuś, Starostę 

Gorlickiego Marię Gubałę, Bur-
mistrza Miasta Gorlice Rafała 
Kuklę, Burmistrza Bobowej Wa-
cława Ligęzę, Burmistrza Biecza 
Mirosława Wędrychowicza, Wójta 
Gminy Sękowa Małgorzatę Ma-
łuch, Wójta Gminy Ropa Karola 
Górskiego, Wójta Gminy Uście 
Gorlickie Zbigniewa Ludwina, 
Wójta Gminy Gorlice Jana Przy-
bylskiego, Wójta Gminy Lipinki 
Czesława Rakoczego, Wójta Gmi-
ny Łużna Mariusza Tarsę, Wójta 
Gminy Moszczenica Jerzego Wa-
łęgę, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorlicach bryg. Krzysztofa Gła-
dysza, Nadleśniczego Nadleśnic-
twa Gorlice Józefa Legutko oraz 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Łosie 
Franciszka Zygarowicza.  
W trakcie obchodów Jubileuszu 
32 funkcjonariuszy odebrało 
także awanse na wyższe stop-
nie służbowe w Policji.  
Uroczystość zakończył widowi-
skowy występ Orkiestry Repre-
zentacyjnej Straży Granicznej. 
Zawód Policjanta jest nie tylko 
ryzykownym i trudnym zajęciem, 
ale przede wszystkim służbą i po-
święceniem wymagającym pasji. 
W imieniu gorlickiej społeczności 
składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim funkcjonariuszom 
policji, którzy każdego dnia podej-
mują ryzyko, aby dbać o publicz-
ny porządek i bezpieczeństwo, 
życząc tym samym satysfakcji 
płynącej z tej wspaniałej służby.

Świętowali 100 - lecie powstania Policji
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Miasto Gorlice pozyskało dofinan-
sowanie na rozbudowę ul. Łokiet-
ka, w ramach II edycji Funduszu 
Dróg Samorządowych. Otrzymana 
dotacja opiewa na kwotę 4 844 
975,00 zł i może zostać zwięk-
szona do 80% kosztów kwalifi-
kowanych zadania. Całość prac 
obejmie odcinek drogi powyżej 
skrzyżowania z ulicą Pocieszka 
do Brzezinki oraz od Brzezinki do 
skrzyżowania z ulicą Węgierską - 
łącznie blisko 1,7 km, a według 
kosztorysów inwestorskich wy-
niesie 9 817 932,86 zł.  
Zdaję sobie sprawę, że ulica Ło-
kietka już od dawna wymaga re-
montu, dlatego podejmowaliśmy 
wiele działań w tej kwestii. Wnio-
sek o wsparcie przebudowy złoży-
liśmy do Wojewody Małopolskiego 
w kwietniu tego roku. Wiemy już, 

że pozytywnie przeszedł wszystkie 
etapy na poziomie Wojewódzkim, 
teraz czekamy na zatwierdzenie 
ostatecznej listy zadań z kwotami 
dofinansowania, której dokonuje 
Prezes Rady Ministrów – mówi 
Burmistrz Rafał Kukla.  
Zakres rzeczowo-finansowy re-
alizacji zadania obejmuje prace 
związane z: siecią kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, siecią ga-
zową, modernizacją oświetlenia, 
zabezpieczeniem sieci teletech-
nicznej i elektrycznej, przebudo-
wą skrzyżowania pomiędzy ul. Ło-
kietka i ul. Węgierską, konstrukcją 
jezdni, chodników, zjazdów, na-
sadzeniem zieleni, oznakowaniem 
pionowym i poziomym, robotami 
przygotowawczymi, rozbiórkowy-
mi i wykończeniowymi oraz nad-
zorem inwestorskim.         

MAMY 5 MILIONÓW NA PRZEBUDOWĘ ULICY ŁOKIETKA

Nowa wiata śmietnikowa na os. Krasińskiego

Na osiedlu Pod Lodownią 
powstał kolejny nowy plac 
postojowy. Zadanie zosta-
ło zgłoszone i wybrane przez 
mieszkańców osiedla w ra-
mach budżetu obywatelskiego 
miasta na 2019 rok.  
Inwestycja zrealizowana zosta-
ła na podstawie porozumienia 
ze spółdzielnią mieszkaniową 
i współfinansowana przez nią. 
Wykonawcą prac był Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

Parking z budżetu obywatelskiego

W zeszłym roku mieszkańcy os. 
Krasińskiego, w głosowaniu na 
budżet obywatelski Miasta Gorli-
ce na 2019 rok, wybrali zadanie 
pn. „Organizacja osiedlowego 
gniazda gromadzenia segrego-
wanych odpadów komunalnych”. 
Dzisiaj mogą już korzystać z no-
wej, funkcjonalnej i estetycznej 
wiaty śmietnikowej.
Wiata powstała obok budynków 
mieszkalnych nr 3, 5 i 7 przy ul. 
Krasińskiego.
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Gorliczanie w Albanii

Nowy chodnik na Osiedlu Młodych
Dobiegły końca prace związane z 
realizacją kolejnego zadania, wy-
branego przez mieszkańców w 
ramach budżetu obywatelskiego 
Gorlic na 2019 rok. Mieszkańcy 
Osiedla Młodych mogą już korzy-
stać z nowego chodnika, który 
powstał w obrębie bloków przy ul. 

Konopnickiej 13 i 15 oraz Tuwima 
2.
Roboty polegały m.in. na roze-
braniu zniszczonych krawężników 
i płyt chodnikowych, profilowaniu 
i zagęszczeniu podłoża oraz uło-
żeniu nowej nawierzchni z kostki 
betonowej.

Rozpoczęcie inwestycji plano-
wane jest w III kwartale 2019 
r., a całość zadania zostanie zre-
alizowana w ciągu 12 miesięcy 
od podpisania umowy.  
Działania Burmistrza Rafała Kukli 

związane z pozyskaniem powyż-
szego dofinansowania, wsparte 
zostały przez Barbarę Bartuś Po-
seł na Sejm RP, za co w tym miej-
scu pragniemy serdecznie podzię-
kować.

Zakończyły się prace remon-
towe na podwórku przy ul. 
Łukasiewicza. W ostatniej edy-
cji budżetu obywatelskiego, 
mieszkańcy Osiedla Kromera 
zadecydowali o kontynuacji in-

westycji, zmierzającej do zago-
spodarowania tej przestrzeni.
W ramach prac wymieniono 
zniszczoną nawierzchnię z płyt 
betonowych na nową kostkę 
betonową.

Zakończyły się prace 
przy ul. Łukasiewicza
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Zarząd Oddziału Powiatowego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Gorlicach w dniach od 8 do 19 lip-
ca 2019 r. zorganizował półkolonię 
letnią ,,Radość i przygoda”. Była 
ona atrakcyjną formą spędzania 
czasu wolnego dla 90 dzieci z Gor-
lic i Powiatu Gorlickiego. Organiza-
torzy zadbali, aby program półko-
lonii był bogaty, z wykorzystaniem 
różnorodnych form i metod pracy.
W piątek 19 lipca w godzinach 
popołudniowych odbyło się uro-
czyste zakończenie półkolonii. Na 
zaproszenie Stanisławy Bąk  Pre-
zesa TPD do MZS nr 5 w przybyli 
m.in.: Rafał Kukla Burmistrz Mia-
sta Gorlice, Aleksander Augustyn 

Kierownik Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Spraw Społecznych, Łukasz 
Brzeziański Animator Sportu Dzie-
ci i Młodzieży w Gorlicach.
Krótkiego podsumowania półkolo-
nii dokonała Stanisława Bąk – ko-
ordynator półkolonii. Nie zabrakło 
występu artystycznego dziewczy-
nek nagrodzonych w konkursie 
piosenki. Miłym akcentem było 
wręczenie nagród, ufundowanych 
przez: Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miejski w Gorlicach, Bank 
Spółdzielczy i Skok Kwiatkowskie-
go w Gorlicach, dla wszystkich 
uczestniczących w półkolonii dzie-
ci.

Radość i przygoda - półkolonia TPD 2019

Harcerze są od wielu pokoleń 
częścią społeczeństwa Gorlic. 
Często zauważani na m. in. 
uroczystościach patriotycz-
nych, uczestniczący w życiu 
miasta, stali się niemal czę-
ścią jego krajobrazu.  
Miasto Gorlice często wspie-
ra ich działalność, udzielając 
im pomocy na różnych płasz-
czyznach. Tak stało się także 
niedawno, kiedy Urząd Miej-
ski wspomógł reprezentantów 
najstarszego pionu harcerskie-
go - 1. Gorlicką Drużynę Wę-
drowniczą „ Grot”, co umoż-
liwiło im wyjazd na 4. Zlot 
Drużyn Wędrowniczych Cho-
rągwi Krakowskiej.  
1. GDW „ Grot”, jest druży-
ną wędrowniczą działającą 

Gorlicka Drużyna Wędrownicza Grot na 4. Zlocie Drużyn Wędrowniczych Chorągwi Krakowskiej

przy parafii pw. św. Andrzeja 
Boboli w Gorlicach, zrzeszają-
cą młodzież z Gorlic oraz oko-
licznych miejscowości. Jako 
członkowie drużyny, mogą 
pracować nad własnym roz-
wojem, odnaleźć swoje pole 
służby, również pełniąc służbę 
na rzecz innych, co jest jed-
nym z filarów idei wędrownic-
twa oraz spędzać czas w zgo-
dzie z ideą braterstwa.  
Zlot Drużyn Wędrowniczych 
jest wydarzeniem organizo-
wanym od czterech lat przez 
Referat Wędrowniczy Cho-
rągwi Krakowskiej. Jego ce-
lem jest zebranie w jednym 
miejscu wędrowników Chorą-
gwi Krakowskiej i sprawienie, 
by zatrzymali się na chwi-
lę, zastanowili się nad swoją 

Podróże kształcą i to w każdym 
wieku. Przekonała się o tym 
liczna grupa gorliczan, którzy 
skorzystali z wycieczki „Albań-
skie wakacje” - propozycji jed-
nego z biur podróży.  
Warto było. To były piękne dni, 
po prostu piękne dni pierwszej 
połowy lipca. Albania zauroczy-
ła wszystkich swoją dziewiczą, 
górzystą przyrodą, niezwykły-
mi krajobrazami, przepięknym, 
czystym, lazurowym morzem, 
piaszczystymi plażami- cu-

downym miejscem relaksu i 
wypoczynku, które mieli w 
miejscowości Divjaka.  
Hotel Divjaka Resort, otoczo-
ny lasem sosnowym - Par-
kiem Pisha Divjakes, zachę-
cał do wędrówek, spotkań 
z pelikanami, kormoranami. 
Dni spacerów i plażowania 
przeplatane były podróżami 
przybliżającymi - za sprawą 
doskonałej przewodniczki. 

Gorliczanie w Albanii

przyszłością, rozwojem oraz 
celami w życiu, dlatego też 
jego tegorocznym hasłem 
było „ Zatrzymaj się”.  
22 lipca, gorliccy harcerze wy-
ruszyli pociągiem do Krakowa, 
a następnie autobusem do 
pobliskiej miejscowości, w któ-
rej miała początek trasa. Jako 
wędrownicy, musieli z ich do-
bytkiem na plecach, pokonać 
wiele kilometrów, by finalnie 

dotrzeć do Bazy Obozowej 
Hufca ZHP Czechowice-Dzie-
dzice w Podlesicach. To ona 
była celem wędrówki członków 
drużyn wędrowniczych z ob-
szaru całej chorągwi. Wieczo-
rem, zapłonęło tam ogromne 
ognisko, w którego blasku Ko-
mendant Zlotu, przybliżył ideę 
spotkania oraz każda drużyna 
mogła opowiedzieć coś o sobie. 
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I turnus półkoloni w MZS nr 5
28 czerwca br. zakończył się 
I tygodniowy turnus półkolo-
nii letniej zorganizowanej przez 
MZS nr 5 w Gorlicach w której 
uczestniczyło 112 dzieci.  
Pierwszego dnia dzieci zapoznały 
się z regulaminem, planem półko-
lonii  i przepisami BHP oraz pozna-
ły  swoich opiekunów. Najmłodsi 
każdego dnia mieli zapewnione 
śniadanie i obiad i uczestniczy-
li w rozmaitych grach i zabawach 
rekreacyjno - sportowych, m.in. 
odwiedzili Muzeum Lizaka w Jaśle, 
gdzie poznali historię i sposoby 
wytwarzania słodyczy.  
Drugi dzień półkolonii upłynął na 
projekcji filmów w kinie Kolory i wi-
zycie w gorlickim muzeum. Dzieci 
podziwiały ekspozycje i mogły do-
wiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
m.in. o bitwie pod Gorlicami.  
W kolejnych dniach uczniowie 
odwiedzili budynek PSP, gdzie 
obserwowali pozorowaną akcję 
gaszenia pojazdu i wycieku LPG. 
Strażacy oprowadzili po swojej 
siedzibie, zaprezentowali sprzęty i 
wyposażenie. Dzieci mogły także 
zobaczyć pracę dyspozytora i jego 
gabinet. Ogromnym przeżyciem 

dla zebranych była próba wspina-
nia się po rurze, a także obsługi-
wanie linii gaśniczej.  
W następnych dniach dzieciaki 
odwiedziły gorlicką krytą pływal-
nie oraz Hutę Szkła Krosno. Tam 
zwiedziły budynek i wzięły udział 
w warsztatach malowania na 
szkle. Każdy mógł stworzyć wła-
sną unikalną kompozycję. Dzie-
ci pracowały z wielkim zapałem 
i zaangażowaniem. Swe prace  
zabrały na pamiątkę.  
Odbyły się także warsztaty pro-
filaktyczne przeprowadzone 
przez panią pedagog, które zo-
stały zwieńczone tworzeniem te-
matycznych plakatów.  
Ukoronowaniem półkolonii był wy-
jazd do kopalni soli w Bochni. Tam 
dzieci zjechały pod ziemię szybem 
Campi. Następnie odbył się prze-
jazd kolejką Kuba. Zwiedzanie 
miało charakter podróży w czasie 
- z pomocą nowoczesnych hologra-
mów uczestnicy przyjrzeli się pra-
cy dawnych górników i warunkom 
wydobywania soli sprzed setek lat. 
Wysłuchali wielu ciekawostek, nie 
tylko z ust przewodników, ale też 
żupników genueńskich.

W miesiącu lipcu br. grupa 
dzieci z Gorlic miała moż-
liwość wypoczynku na ko-
lonii w gminie Chełmiec, w 
powiecie nowosądeckim.  
W miejscowej Szkole Pod-
stawowej od 29 lat organi-
zowane są turnusy kolonij-
ne dla dzieci potrzebujących 
pomocy z rodzin niezamoż-
nych i zagrożonych, w tym 
z rodzin wielodzietnych, sie-
rot, samotnie wychowywa-
nych i zastępczych.  
Dzieci wypoczęły przed no-
wym rokiem szkolnym, przeko-
nały się że ktoś o nich pamięta 
i ktoś się nimi interesuje, prze-
konały się że nauka w ich wie-
ku jest sposobem na rozwiąza-
nie życiowych problemów.  

W tym roku Chełmiec gości 
kolonistów z powiatów gorlic-
kiego, limanowskiego, nowo-
tarskiego i nowosądeckiego, 
i miasta na prawach powiatu 
Nowego Sącza, gdzie łącz-
nie wypoczywa w dwóch tur-
nusach 140 dzieci.  
Kierownik kolonii Krzysztof 
Groń oraz wychowawcy na-
uczyciele miejscowej szkoły za-
dbali aby program kolonii  był 
różnorodny obejmował zajęcia 
wzmacniające i integrujące, 
wynikał z potrzeb i zaintere-
sowania kolonistów.  
Program pobytu dzieci dosto-
sowano do potrzeb i możli-
wości kolonistów, aby na ba-
zie  zorganizowanej zabawy i 
przykładu prowadzić zajęcia. 

29 czerwca br. Zarząd Osiedla 
Skrzyńskich wraz z Radną Rady 
Miasta Lucyną Jamro, zorgani-
zował wyjazd integracyjny do 
Folusza, dla mieszkańców.  
W wyjeździe przygotowanym z 
okazji dnia dziecka wzięli udział 
zarówno ci najmłodsi miesz-
kańcy osiedla jak i „ciut” starsi 
-  atrakcji nie zabrakło!  
Animatorki prowadziły gry i 
zabawy dla dzieci, a wszyscy 
razem bawili się w rozmaitych 

Integracyjny wyjazd do Folusza z Zarządem Osiedla Skrzyńskich

Dzieci z Gorlic wypoczywały w Chełmcu

MALI GORLICZANIE NA WAKACJACH
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W dniach 12 – 21 lipca br. 
Miejski Zespół Szkół Nr 5 
w Gorlicach zorganizował, 
po raz pierwszy, kolonie let-
nią dla dzieci w nadmorskiej 
miejscowości Puck.  
W wyjeździe wzięło udział 45 
dzieci w wieku 8 - 12 lat z gor-
lickich szkół. Organizatorem z 
ramienia szkoły był Wojciech 
Zapłata, a wychowawcami 
Dorota Januś, Monika Dobek 
oraz Krzysztof Stój.  
Dzieciaki odwiedziły m.in.: 
PUCK – molo, port rybacki, 
kompleks obiektów sportowych 
Westerplatte, miejsce obrony 

polskiego wybrzeża - pomnik, 
rejs statkiem pirackim „Czarna 
Perła” do Gdańska, zwiedzanie 
Gdańska- Żuraw, Bazylika Ma-
riacka, Fontanna Neptuna, So-
pot – latarnia morska w Sopo-
cie degustacja wody leczniczej 
„Sopocianka”, Gdynie – Skwer 
Kościuszki okręt wojenny ORP 
Błyskawica, Dar Pomorza; 
AQUA PARK w REDZIEA, gdzie 
mnóstwo atrakcji wywoływało 
uśmiech na twarzy dzieci; HEL 
- najdalej wysunięte na półwy-
spie miasto i fokarium było ko-
lejnym punktem z programu. 
Przejście główną ulicą w miej-

scowości Hel oraz udział w 
karmieniu i wykonywaniu 
sztuczek przez foki było bar-
dzo interesujące dla dzieci; 
Latarnię Morskią w Roze-
wiu, zwiedzały Centrum 
Przygotowań Olimpijskich 
w Cetniewie oraz przejście 
przez Aleje Gwiazd Sportu 
w Władysławowie; Oce-
an Parku w Władysławo-
wie gdzie na dzieci czekał 
przewodnik opowiadający o 
zwierzętach. Po zakończe-
niu zwiedzania dzieci mia-
ły możliwość korzystania z 
rozmaitych atrakcji znajdu-

jących się w Parku; Zamek w 
Malborku.
Codzienne gry, zabawy i kon-
kursy na boiskach szkolnych i 
plaży dopełniały każdy dzień, 
a pogoda sprzyjała kąpielom 
morskim i słonecznym. Każ-
de dziecko na zakończenie 
kolonii otrzymało zdjęcie gru-
powe i zebrało pamiątkowe 
wpisy od wszystkich uczestni-
ków. Kolonia odbyła się przy 
wsparciu finansowym Urzę-
du Miejskiego w Gorlicach. 
 
Tekst i zdjęcia: Wojciech Zapłata

Dzieciaki z Gorlic wypoczywały nad morzem

12 lipca br. strażnicy Straży Miej-
skiej przeprowadzili zajęcia edu-
kacyjne dla dzieci biorących udział 
w kolonii letniej zorganizowanej 
przez Świetlicę „Przystań” działa-
jącą przy Parafii p.w. Św. Jadwigi 
Królowej w Gorlicach.  
W spotkaniu łączącym naukę z za-
bawą został wykorzystany zestaw 
edukacyjny Autochodzik, dzięki 
któremu dzieci mogły aktywnie i 
wesoło spędzić czas.  Była to oka-
zja do przypomnienia dzieciom, 
że bezpieczeństwo na drodze jest 

ważne nie tylko w czasie roku szkol-
nego, lecz także podczas letniego 
wypoczynku w szczególności gdy 
znajdujemy się w nowych, często 
nie znanych nam miejscach.  
Dziękujemy prowadzącym świe-
tlicę: Pani Agnieszce Rogulskiej 
i Pani Gabrieli Lang oraz Panu 
Adamowi Piechowiczowi Rad-
nemu Rady Miasta Gorlice za 
zaangażowanie w organizację 
spotkania, a w szczególności dzie-
ciom za bardzo miłą atmosferę, 
wesołą zabawę i podziękowanie.  

Od 8 do 19 lipca br. w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 4 w Gorli-
cach odbyła się letnia półko-
lonia. Wzięło w niej udział 23 
uczestników z klas II-V.  
Zajęcia odbywały się w go-
dzinach 7:30-15:30. Bogaty 
program obfitował w wy-
cieczki piesze i autokarowe, 
a sprzyjająca pogoda pozwo-
liła zrealizować wszystko, co 
było zaplanowane. Podczas 
wakacji oprócz dobrej zaba-
wy ważne jest bezpieczne 
spędzanie czasu, dlatego nie 
mogło zabraknąć wizyty w 
instytucjach, które troszczą 
się o nasze bezpieczeństwo 
- uczestnicy kolonii odwie-
dzili Policję i Straż Pożarną. 
Oprócz wypoczynku i dobrej 
zabawy, dobrze wrócić z waka-
cji trochę mądrzejszym, dlate-

go też wizyta w Muzeum Regio-
nalnym pozwoliła dzieciakom 
poznać dokładniej historię na-
szego miasta oraz zobaczyć jak 
dawniej żyli mieszkańcy.  
Ekspozycja o historii Parku Miej-
skiego zainspirowała do space-
ru w czasie którego najmłodsi 
starali się odnaleźć miejsca 
uwiecznione na fotografiach 
będących częścią wystawy.  
W Skansenie Przemysłu Nafto-
wego Magdalena poznawali jak 
„olej skalny” wpływał na życie 
ludzi w naszym regionie.  
Uczestnicy półkolonii zobaczyli 
też w kinie film „Dzieciak, który 
został królem” oraz mieli moż-
liwośc wysłuchania  koncertu 
jaki dała Orkiestra Reprezen-
tacyjna Straży Granicznej na 
Rynku, podczas święta Policji. 
 

Zajęcia dla dzieci ze świetlicy Przystań

Półkolonia w MZS nr 4
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X SESJA RADY MIASTA GORLICE

J o a n n a 
Bubak in-
t e r p e l o -
wała w 
s p r a w i e 
o d w o d -
nienia i re-
montu ul. 

Andersa oraz rozbudo-
wy odcinka ul. Dmow-
skiego.
W odpowiedzi na interpe-
lację złożoną na Sesji Rady 
Miasta w dniu 27 czerwca 
2019 roku w sprawie 
ul. Dmowskiego i ul. Ander-
sa informuję, że wykonanie 
odwodnienia ul. Andersa i 
rozbudowy odcinka 
ul. Dmowskiego wymaga 
przeprowadzenia całego 
procesu inwestycyjnego 
wraz z badaniami geolo-
gicznymi. Uwarunkowania 
terenowe jak również brak 
gruntów niezbędnych do 
realizacji zadań powodu-
ją, że realizacja wniosku 
dotyczącego przebudowy 
wąwozu pociągnie za sobą 
konieczność wydatkowania 
znacznych środków finan-
sowych, niewspółmiernych 
do uzyskanych korzyści. 
Należy rozważyć możliwość 
wyłączenia części drogi w 
wąwozie dla ruchu kołowe-
go tym bardziej, że odcinek 
ulicy Dmowskiego w kie-
runku ulicy Wyszyńskiego 
został przebudowany i po-
szerzony, tym samym jest 
bezpieczny dla ruchu. Pani 
wnioski będą przedmiotem 
analizy przy konstruowaniu 
budżetu na 2020 rok.
Interpelowała też w 
sprawie rewitalizacji 
placu zabaw przy ul. 
Wyszyńskiego.
W odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 27 czerwca 2019 
r. w sprawie rewitalizacji 
placu zabaw przy ulicy Wy-
szyńskiego informuję, że 
wyżej wymieniony teren 
wraz z infrastrukturą jest 
własnością Miasta Gorlice, 
a działka na której się znaj-
duje została przekazana 
do utrzymania Gorlickiemu 
Towarzystwu Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o. 
Zgodnie z zawartą umową 
G.T.B.S. cyklicznie kontro-
luje stan techniczny znaj-
dujących się tam urządzeń, 
dokonuje drobnych napraw, 
a w razie stwierdzonych 

nieprawidłowości zgłasza 
je właścicielowi. Obecny 
stan techniczny urządzeń 
znajdujących się na placu 
zabaw nie stwarza prze-
szkód w ich użytkowaniu. 
Ewentualna rewitalizacja 
placu zabaw na „Osiedlu 
Górnym” lub wymiana po-
szczególnych urządzeń bę-
dzie możliwa w latach ko-
lejnych po zabezpieczeniu 
środków finansowych na 
ten cel. 

Bogumiła 
B u r k o t 
złożyła in-
terpelację 
w sprawie 
b u d o w y 
chodnika 
łączącego 

obiekty Urzędu Skarbo-
wego z ciągami pieszy-
mi przy ul. Bardiowskiej 
W odpowiedzi na zapytanie 
z dnia 20.06.2019 roku w 
sprawie budowy chodnika 
łączącego obiekty Urzędu 
Skarbowego z ciągami pie-
szymi przy ul. Bardiowskiej 
informuję, że Izba Admi-
nistracji Skarbowej jest 
zainteresowana wspólną 
budową chodnika. Urząd 
Miejski sporządził niezbęd-
ne dokumenty i zadanie 
zostało zgłoszone do Sta-
rostwa Powiatowego zgod-
nie z przepisami Prawa Bu-
dowlanego. Obecnie Urząd 
Miejski pracuje nad spo-
rządzeniem porozumienia 
o współfinansowaniu zada-
nia. W przypadku, gdy Izba 
Administracji Skarbowej w 
Krakowie podpisze porozu-
mienie, zadanie będzie zre-
alizowane w bieżącym roku 
w ramach środków na bie-
żące utrzymanie dróg.
Drugie zapytanie do-
tyczyło modernizacji 
oświetlenia ul. Krasiń-
skiego, w tym realizacji 
Planu Gospodarki Ni-
skoemisyjnej dla Miasta 
Gorlice
W odpowiedzi na Pani za-
pytanie z dnia 20.06.2019 
r. dotyczące modernizacji 
oświetlenia ulicy Krasiń-
skiego, w tym realizacji Pla-
nu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Miasta Gorlice 
uprzejmie informuję, że w 
bieżącym roku planowane 
jest wykonanie projektu 
modernizacji oświetlenia 

ulicznego na terenie ca-
łego miasta (audyt stanu 
istniejącego ze wskazaniem 
działań modernizacyjnych). 
W projekcie tym ujęte zo-
staną wszystkie odcinki 
istniejącego niezmoderni-
zowanego oświetlenia, w 
tym drogi boczne od ulicy 
Krasińskiego w Gorlicach. 
Termin realizacji zadań, 
które zostaną określone w 
projekcie modernizacji, bę-
dzie uzależniony od możli-
wości finansowych, w tym 
od możliwości pozyskania 
zewnętrznych źródeł finan-
sowania. Ponadto infor-
muję, że w ramach prac 
związanych z opracowa-
niem dokumentacji projek-
tuje się na ul. Ogrodowej 
przebudowę istniejącego 
oświetlenia (wymiana sieci 
zasilającej oraz słupów 
z oprawami), natomiast na 
ulicy Rzeźniczej projektu-
je się wykonanie nowego 
oświetlenia ulicy. 

Krzysztof 
J ę d r z e -
jowski in-
t e r p e l o -
wał w 
s p r a w i e 
w y k o n a -
nia wynie-

sionych przejść dla pie-
szych w ciągu ulicy 
Broniewskiego i Żerom-
skiego
W odpowiedzi na interpela-
cję z dnia 18.07.2019 roku 
w sprawie wykonania  wy-
niesionych przejść 
dla pieszych w ciągu ulicy 
Broniewskiego i Żeromskie-
go informuję, że wniosek 
może być rozpatrywany 
przy konstruowaniu bu-
dżetu na lata następne. 
Budowa przejść wyniesio-
nych wymaga sporządzenia 
projektu przebudowy na-
wierzchni, zmiany organi-
zacji ruchu oraz uzyskania 
niezbędnych, wymaganych 
prawem uzgodnień, zgło-
szenia robót w Wydzia-
le Architektury Starostwa 
Powiatowego a także za-
pewnienia środków finan-
sowych w budżecie Miasta 
na realizację zadania. Tak-
że remont muru oporowe-
go przy ulicy Niepodległo-
ści wymaga przygotowania 
formalno –prawnego, w 
tym sporządzenia eksper-

tyzy technicznej i uzyska-
nia pozwolenia konserwa-
torskiego. Wniosek będzie 
przedmiotem analizy przy 
konstruowaniu budżetu na 
2019 rok.

Maria Lu-
dwin zło-
żyła inter-
pelację w 
s p r a w i e 
wyczysz-
c z e n i a 
oraz po-

głębienia potoku Stró-
żowianka 
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację z dnia 27 czerwca 
br. w sprawie wyczyszcze-
nia oraz pogłębienia potoku 
Stróżowianka uprzejmie in-
formuję, że pismem z dnia 
6 czerwca br. wystąpiłem 
do zarządcy potoku tj. Pań-
stwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie z 
prośbą o pilne podjęcie 
działań 
w zakresie oczyszczenia 
oraz odmulenia potoku na 
odcinku od progu wodnego 
w rejonie sklepu Biedronka 
do ujścia potoku do rzeki 
Ropa. Obecnie oczekuję na 
odpowiedź w przedmioto-
wej sprawie. Jednocześnie 
informuję, że brak podsta-
wy prawnej do wydatkowa-
nia środków na zadania nie 
będące
w kompetencji Miasta unie-
możliwia realizację Pani 
wniosku. 
Halina Marszałek interpe-
lowała w sprawie budowy 
chodnika przy ulicy W. Pola. 
W odpowiedzi na Pani in-
terpelację złożoną na Sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 
27 czerwca 2019 roku  
w sprawie budowy chod-
nika przy ulicy W. Pola in-
formuję, że przed rozpo-
częciem prac budowlanych 
Miasto Gorlice musi posia-
dać projekty oraz prawo-
mocną decyzję zezwalającą 
na realizację zadania. 
Z uwagi na fakt, iż przed-
miotowe zadanie znajdu-
je się w obrębie trwałości 
projektu pn. „Uspokojenie 
ruchu w mieście Gorlice po-
przez budowę północnego 
obejścia Gorlic wraz z dostę-
pem do Gorlickiej Strefy Ak-
tywności Gospodarczej” do 
dnia 21.07.2021 r. wszyst-
kie planowane roboty mu-

Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z X Sesji Rady Miasta Gorlice
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16 czerwca 2019 roku.
•Spotkanie z okazji ,,Dnia Dziecka”, 
połączone z obchodami 100 roczni-
cy TPD na zaproszenie Zarządu Po-
wiatowego Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Gorlicach, Osiedlowego 
Koła TPD oraz Zarządu Osiedla Nr 
9 ,,Górne” (R. Kukla).
•Spotkanie okolicznościowe na 
zaproszenie organizatorów XXI 
Festynu Parafialnego w Parafii Św. 
Jadwigi Królowej w Gorlicach (R. 
Kukla).
17 czerwca 2019 roku.
•Walne zebranie GTBS Sp. z o. o. w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z samorządowcami, 
podczas którego Wojewoda Ma-
łopolski Piotr Ćwik przekazał Bur-
mistrzowi Miasta Gorlice promesę 
na realizację remontu ulicy Stró-
żowskiej w Gorlicach (Kraków, R. 
Kukla).
•Walne zebranie MZK Sp. z o. o. w 
Gorlicach(Ł. Bałajewicz).
•Uroczysta akademia z okazji za-
kończenia nauki gimnazjalistów w  
Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gor-
licach(Ł. Bałajewicz).
18 czerwca 2019 roku.
•Uroczyste zakończenie roku aka-
demickiego 2018/2019 Uniwersy-
tetu Złotego Wieku (R. Kukla). 
•Uroczystość zakończenia nauki w 
Szkole Podstawowej w Miejskim 
Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach(Ł. 
Bałajewicz).
•Uroczysta akademia z okazji za-
kończenia nauki gimnazjalistów w 
Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gor-
licach(R. Kukla).
19 czerwca 2019 roku.

•Spotkanie z Panem Tomaszem 
Pruchnickim w sprawie termomo-
dernizacji obiektów użyteczności 
publicznej, w ramach realizowa-
nych projektów ZGZG na terenie 
miasta Gorlice (P. Kukla, Ł. Bała-
jewicz).
•Uroczystość zakończenia nauki w 
Szkole Podstawowej w Miejskim 
Zespole Szkół nr 6 w Gorlicach (R. 
Kukla). 
25 czerwca 2019 roku.
•Spotkanie z delegacją Rady Senio-
rów z Kęt, w ramach rewizyty (R. 
Kukla).
•Spotkanie z  Panem Jerzym Ku-
rzawą, gorlickim przedsiębiorcą, 
na temat bieżącej działalności P. W. 
Budimet Sp. z o. o. – Gorlice (R. 
Kukla).
26 czerwca 2019 roku.
•Posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w Gorlicach (R. Ku-
kla).
27 czerwca 2019 roku.
•Posiedzenie IX Sesji Rady Miasta 
Gorlice, podczas której Burmistrz 
Miasta Gorlice Pan Rafał Kukla 
otrzymał wotum zaufania i absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu 
Miasta Gorlice za rok 2018 (R. Ku-
kla, Ł. Bałajewicz).
•Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
•Sesja Zgromadzenia Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
28 czerwca 2019 roku.
•Walne Zgromadzenie Wspólników 
MPGK Sp. z o. o. w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
•Spotkanie z Panem Wiesławem 
Witkiem, przedsiębiorcą, pocho-

dzącym z Gorlic oraz Panem Mie-
czysławem Skowronem, Przewod-
niczącym  Rady Gminy Gorlice (R. 
Kukla).
•Spotkanie z Panem Andrzejem 
Czop inspektorem nadzoru i Panem 
Bogdanem Romanek wykonawcą 
termomodernizacji budynków Ze-
społu Szkół Nr 5 w Gorlicach (R. 
Kukla).
29 czerwca 2019 roku.
•Walne Zebranie Stowarzyszenia 
,,Klub Gorliczan” (Ł. Bałajewicz).
1 lipca 2019 roku.
•Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki MZK Sp. z o. o. 
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z Panią Barbarą Bar-
tuś Poseł na Sejm RP w sprawach 
ogólnych dotyczących Gorlic, mię-
dzy innymi pozyskania środków 
na inwestycję gospodarka wodno-
-ściekowa na terenie miasta  Gorli-
ce (Ł. Bałajewicz).
•Obrady XI Sesji Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego (Kraków, 
R. Kukla).
•Wizyta u Wojewody Małopolskie-
go Pana Piotra Ćwika, podczas 
której poruszono sprawy  bieżące 
(Kraków, R. Kukla). 
2 lipca 2019 roku.
•Powitanie w Małopolsce dzieci z 
Ukrainy, Białorusi ,Rumunii, Moł-
dawii i Rosji w ramach XX edycji 
Akcji Podarujmy Lato Dzieciom ze 
Wschodu,  na zaproszenie Stowa-
rzyszenia Gmin i Powiatów Mało-
polski (Kraków, R. Kukla).
•Rada programowa ,,Kuriera Gor-
lickiego”(Ł. Bałajewicz).
3 lipca 2019 roku.

•Spotkanie z Panią Martą Maj Dy-
rektorem Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Krakowie,
na temat bieżących remontów i in-
westycji na drogach wojewódzkich 
(Kraków, R. Kukla).
•Spotkanie robocze w sprawie re-
montu wyciągu w Małastowie z 
udziałem Pana Mariusza Duszowi-
cza Dyrektora OSiR w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
8 lipca 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Hubertem 
Guzem Zastępcą Dyrektora Depar-
tamentu Funduszy Europejskich w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Małopolskiego, w sprawie 
omówienia projektów z zakresu 
niskoemisyjnego transportu miej-
skiego, Strefy Aktywności Gospo-
darczej oraz termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej 
na terenie miasta Gorlice (Kraków, 
R. Kukla).
10 lipca 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Markiem Kow-
nackim przedstawicielem Firmy 
Energy Profil Group sp. z o.o. w 
sprawie analizy możliwości pozy-
skania środków na modernizację 
oświetlenia na terenie miasta (R. 
Kukla). 
11 lipca 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Joanną Kalisz 
Dziki Dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gorlicach w sprawie 
zorganizowania wystawy pamią-
tek wojennych z okresu I wojny 
światowej w setną rocznicę tego 
wydarzenia, a także zaplanowanej 
na wrzesień akcji z cyklu Narodowe 
Czytanie (R. Kukla).

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 czerwca 2019 roku do 15 lipca 2019 roku

szą być uzgodnione z Ma-
łopolskim Departamentem 
Funduszy Europejskich, a 
co za tym idzie czas reali-
zacji zadania ulega wydłu-
żeniu. Po przeprowadzeniu 
procedury wyboru projek-
tanta w kwietniu 2019 roku 
została podpisana umowa 
dotycząca opracowania 
dokumentacji projektowej. 
Zakres realizacji obejmu-
je podział i wykup działek, 
które przejdą na własność 
Miasta Gorlice. Z racji ogra-
niczeń kwotowych Budżetu 
Obywatelskiego zakres pro-
jektu obejmuje odcinek  o 
długości 325 mb od strony  
ulicy Robotniczej. W przed-
miocie statusu prawnego 
działki, na której znajduje 
się droga boczna Sikor-
skiego informuję, że część 
drogi obejmująca działkę 

215/1 o powierzchni 11,78 
ar została uregulowana    
w trybie art. 51 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 21 marca 
1985 o drogach publicz-
nych poprzez ujawnienie 
jej własności na rzecz Skar-
bu Państwa. W dalszej ko-
lejności przeprowadzona 
będzie procedura komuna-
lizacji.

Beata Mi-
kruta – 
Kawa in-
t e r p e l o -
wała w 
s p r a w i e 
montażu 
sygnaliza-
cji świetl-

nej na przejściu dla pie-
szych w ciągu ul. 
Dukielskiej.
W odpowiedzi na interpela-
cję przekazuję odpowiedź 

Zarządu Dróg Wojewódz-
kich –Rejon Dróg Woje-
wódzkich w Tarnowie w 
sprawie montażu sygnali-
zacji świetlnej na przejściu 
dla pieszych w ciągu ul. Du-
kielskiej.

Adam Pie-
c h o w i c z 
złożył in-
terpelację 
w sprawie 
d a l s z e j 
moderni-
zacji ul. 

Batorego.
W odpowiedzi na interpe-
lację złożoną na Sesji Rady 
Miasta w dniu 27 czerwca 
2019 roku w sprawie dal-
szej modernizacji ul. Bato-
rego informuję, że wniosek 
będzie analizowany i oce-
niany przy konstruowaniu 
projektu budżetu na 2020 

rok. Priorytetem w tym 
rejonie jest zakończenie 
remontu ulicy Kochanow-
skiego oraz budowa ścieżki 
pieszo- rowerowej.

T o m a s z 
Szczepa-
nik inter-
pelował w 
s p r a w i e 
b e z p i e -
czeństwa 
ruchu na 

skrzyżowaniu ulic: Mic-
kiewicza, Legionów, 
Nadbrzeżna.
W odpowiedzi na Pana in-
terpelację przekazuję od-
powiedź Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Tarnowie 
z dnia 28 lutego 2019 roku 
w sprawie bezpieczeństwa 
ruchu na skrzyżowaniu ulic: 
Mickiewicza, Legionów, 
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WiFi4EU to program realizo-
wany przez Komisję Europej-
ską, która wspiera bezpłatny 
dostęp do bezprzewodowego 
Internetu. Dzięki niemu już 
wkrótce w przestrzeni publicz-
nej Gorlic będzie można bez-
płatnie korzystać z sieci – to 

kolejne działania podejmo-
wane przez Miasto Gorlice na 
rzecz mieszkańców i turystów. 
1 lipca br. Burmistrz Rafał Kukla 
podpisał Umowę o udzielenie 
dotacji w ramach instrumen-
tu „Łącząc Europę (CEF) Wi-
Fi4EU”, opiewającą na kwotę 

15 000 euro. Budżet programu 
WiFi4EU na lata 2018-2020 
wynosi 120 mln euro. Obecnie 
umowa jest kontrasygnowana 
w Komisji Europejskiej.  
Uzyskane dofinansowanie może 
zostać przeznaczone na zakup 
sprzętu i instalację punktów 
dostępowych hotspot WiFi. 
Koszty podłączenia do interne-
tu (abonamentu), konserwacji 
oraz utrzymania infrastruktury 
w dobrym stanie technicznym 
finansować będzie gmina przez 
okres trzech lat (tzw. okres 
trwałości projektu).  
W dniach 4-5 kwietnia br. od-
był się drugi nabór wniosków 
(poprzedni miał miejsce w listo-
padzie 2018 r.). Uczestniczyły 
w nim gminy z 30 krajów (28 
krajów członków Unii Euro-
pejskiej oraz Norwegia i Islan-

dia), w sumie ponad 10 000 
gmin z całej Europy.  
Wśród 3 400 samorządów 
które otrzymały dofinansowa-
nie, 180 jest z Polski.  
Od dnia podpisania umo-
wy, Miasto Gorlice będzie 
mieć 18 miesięcy na dokona-
nie wyboru firmy instalują-
cej WiFi, zrealizowanie inwe-
stycji i zgłoszenie gotowości 
do  odbioru przez KE.  
Miejsca projektowane do obję-
cia bezpłatnym WiFi zostaną wy-
brane po analizie technicznych 
możliwości ich przyłączenia oraz 
kosztów realizacji inwestycji.      
Jednym z proponowanych 
miejsc z bezpłatnym dostępem 
do internetu jest zrewitalizowa-
ny park miejski, jednak opinie 
na temat instalacji WiFi w tej 
lokalizacji są podzielone. 
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MZK Sp. z o.o. w Gorlicach 
w ramach prowadzonej dzia-
łalności świadczy odpłatnie 
usługi przewozowe dla osób 
niepełnosprawnych.  
Tego rodzaju transport wy-
konywany jest specjalnie do 
tego przystosowanym, kom-
fortowym i bezpiecznym sa-
mochodem, który umożliwia 

MZK Gorlice świadczy usługi dla osób niepełnosprawnych
m.in. wjazd do jego wnętrza 
osobom poruszających się na 
wózkach inwalidzkich.  
Osoby chcące skorzystać z 
usług prosimy o wcześniej-
szą telefoniczną rezerwację 
pod nr tel. 606 339 570 lub 
(18) 352-52-50.
 
 

15 tys. euro na darmowe WiFi w Gorlicach!

W ostatnim czasie w Miejskich Ze-
społach Szkół trwały prace związa-
ne z montażem nowej infrastruk-
tury sportowej - zainstalowane 
zostały nowe wiaty rowerowe, 
powstała też siłownia oraz przy-
rządy do street workoutu.  
Nowe wiaty rowerowe zostały 
zainstalowane przy Miejskich Ze-
społach Szkół nr 1, 3, 4 i 5. Dzięki 
eleganckiej i funkcjonalnej kon-
strukcji, uczniowie i nauczyciele 
będą mogli bezpiecznie przecho-
wać swoje rowery. 
Ponadto przy boisku Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 3 zostały zain-
stalowane specjalne piłkochwyty, 
ułatwiające grę i zajęcia z wy-

chowania fizycznego.  
Przy Miejskim Zespole Szkół nr 
5 powstały urządzenia do stre-
et workoutu, czyli plenerowe 
akcesoria do ćwiczeń opartych 
głównie o kalistenikę.  
W Miejskim Zespo-
le Szkół nr 6 do dyspozycji 
uczniów jest nowa siłownia.  
Nowe urządzenia i obiekty z pew-
nością umilą i ułatwią powrót do 
szkoły po wakacjach.  
Inwestycje dofinansowane przez 
Ministra Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach Progra-
mu Rozwoju Szkolnej Infrastruk-
tury Sportowej Edycja 2017.

Nowa infrastruktura przy Miejskich Zespołach Szkół

W drugiej połowie sierpnia rusza 
przebudowa ul. Stróżowskiej w Gor-
licach. Na czas remontu ulica zosta-
nie wyłączona z ruchu kołowego. 
Ponadto na odcinku ul. Niepodległo-
ści (od skrzyżowania z ul. Kromera 
do ul. Stróżowskiej) ruch odbywał 
się będzie w dwóch kierunkach. 
Wykonawca zapewni mieszkańcom 
dojazd do posesji. Przypomnijmy, że 
Miasto Gorlice pozyskało na remont 
ul Stróżowskiej 1 065 898,00 zł do-
finansowania. Całkowita wartość in-
westycji wyniesie 2 131 796,38 zł.

Rozpoczyna się remont ul. Stróżowskiej!
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Miło nam poinformować, że 
Jaromir Tomasik, tegoroczny 
absolwent I Liceum Ogólno-
kształcącego im. M. Kromera 
w Gorlicach, zakwalifikował 
się na obóz naukowy Ada-
med SmartUP, na którym go-

ści najzdolniejsza młodzież 
w Polsce i tym samym repre-
zentował województwo ma-
łopolskie. Konkurencja była 
bardzo duża - Jaromir zna-
lazł się w gronie 50 uczestni-
ków spośród 7 tys. zgłoszeń.  

Piąta edycja obozu nauko-
wego ADAMED SmartUP po-
dobnie jak w ubiegłym roku 
odbyła się na terenie Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. W zaję-
ciach organizowanych od 14 
do 27 lipca br. uczestniczyło 
50 uczniów w wieku 15-19 lat, 
którzy pomyślnie przeszli przez 
kilkuetapowy proces rekrutacji 
do programu. Udział w waka-
cyjnym obozie naukowym był 
dla nich okazją do rozwinięcia 
swoich skrzydeł pod okiem 
doświadczonych naukowców, 
pracy w profesjonalnych la-
boratoriach oraz poszerzenia 
dotychczasowej wiedzy. Te-
goroczni uczestnicy pochodzi-

li z całej Polski – na co dzień 
mieszkają w 36 różnych miej-
scowościach. Z województwa 
małopolskiego na obozie byli 
Zuzanna Pałosz (Wadowice) 
oraz Jaromir Tomasik (Gorli-
ce). Przez dwa tygodnie po-
znawali się, wymieniali do-
świadczeniami, dzielili pasjami 
oraz uczyli się precyzyjnej 
sztuki szycia chirurgicznego, 
konstruowania samolotu, pro-
gramowania robota i testowa-
nia druku metodą 3D.  
Rejestracja do kolejnej 6. 
edycji programu rozpocznie 
się już we wrześniu i prowa-
dzona będzie pod adresem: 
www.adamedsmartup.p l . 
Źródło: Walk PR Sp. z o.o.

Jeśli masz ciekawy pomysł, 
dzięki któremu zmienisz swoją 
okolicę i sprawisz, że jego reali-
zacja będzie służyła mieszkań-
com – nie czekaj dłużej i zgłoś 
swoje zadanie. Od 1 do 30 
sierpnia 2019 r. wszyscy gor-
liczanie, którzy ukończyli lub 
ukończą w tym roku 16 lat mogą 
zgłaszać własne pomysły w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Gorlice na 2020 rok.  
Przed nami kolejna, siódma 
już edycja Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Gorlice. W tej 
edycji mieszkańcy Gorlic zde-
cydują, na co przeznaczyć 900 
tys. zł, pochodzące z miejskiej 
kasy.  Dzięki budżetowi obywa-
telskiemu gorliczanie mają real-
ny wpływ na realizację inicjatyw 
w swoim miejscu zamieszkania 
i mogą wskazać, co jest dla 
nich ważne. Warto więc spró-
bować swoich sił i zgłosić swój 
pomysł – istnieje spora szan-
sa, że doczeka się realizacji. - 
mówi burmistrz Rafał Kukla. 
Propozycje zadań do realiza-
cji w ramach BO 2020 prosi-
my zgłaszać do 30 sierpnia w 
Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach (par-
ter). Pomysłodawca musi ze-
brać pod swoim projektem co 
najmniej 15 podpisów. Lista 
projektów, dopuszczonych do 
głosowania, zostanie ogłoszo-
na do 19 września. Głosowanie 
potrwa dwa tygodnie, od 20 
września do 4 października, a 
wyniki zostaną ogłoszone do 10 
października. Głosować będzie 
można zarówno elektronicznie, 
jak i tradycyjnie w Pawilonie 
Historii Miasta Gorlice.  
Podobnie jak w roku ubiegłym 
zgłaszać można zarówno zada-
nia ogólnomiejskie jak i zada-
nia osiedlowe. Wartość zadania 

Zgłoś swój pomysł do 7. edycji BO Miasta Gorlice!
ogólnomiejskiego nie może 
przekroczyć kwoty 300 tys. zł, a 
zadania osiedlowego 50 tys. zł. 
Na stronie budzetobywatelski.
gorlice.pl znajduje się mapa 
realizacji zadań z poprzed-
nich edycji Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Gorlice. Moż-
na tutaj zobaczyć jak wiele 
Państwa pomysłów zostało 
już zrealizowanych.  
Nie daj sobie odebrać możliwo-
ści wpływania na wygląd Two-
jej okolicy i całego miasta!  
Przed złożeniem wniosku prze-
czytaj uważnie regulamin.
Zgłoś swój pomysł do 7. edycji 
BO Miasta Gorlice!
Jeśli masz ciekawy pomysł, 
dzięki któremu zmienisz swoją 
okolicę i sprawisz, że jego reali-
zacja będzie służyła mieszkań-
com – nie czekaj dłużej i zgłoś 
swoje zadanie. Od 1 do 30 
sierpnia 2019 r. wszyscy gor-
liczanie, którzy ukończyli lub 
ukończą w tym roku 16 lat mogą 
zgłaszać własne pomysły w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Gorlice na 2020 rok.  
Przed nami kolejna, siódma 
już edycja Budżetu Obywa-
telskiego Miasta Gorlice. W 
tej edycji mieszkańcy Gorlic 
zdecydują, na co przeznaczyć 
900 tys. zł, pochodzące z miej-
skiej kasy.  Dzięki budżetowi 
obywatelskiemu gorliczanie 
mają realny wpływ na realiza-
cję inicjatyw w swoim miejscu 
zamieszkania i mogą wskazać, 
co jest dla nich ważne. Warto 
więc spróbować swoich sił i 
zgłosić swój pomysł – istnie-
je spora szansa, że doczeka 
się realizacji. - mówi bur-
mistrz Rafał Kukla.  
Propozycje zadań do realiza-
cji w ramach BO 2020 prosi-
my zgłaszać do 30 sierpnia w 

Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach (par-
ter). Pomysłodawca musi ze-
brać pod swoim projektem co 
najmniej 15 podpisów. Lista 
projektów, dopuszczonych do 
głosowania, zostanie ogłoszo-
na do 19 września. Głosowanie 
potrwa dwa tygodnie, od 20 
września do 4 października, a 
wyniki zostaną ogłoszone do 10 
października. Głosować będzie 
można zarówno elektronicznie, 
jak i tradycyjnie w Pawilonie 
Historii Miasta Gorlice.  
Podobnie jak w roku ubiegłym 
zgłaszać można zarówno zada-
nia ogólnomiejskie jak i zada-

nia osiedlowe. Wartość zadania 
ogólnomiejskiego nie może 
przekroczyć kwoty 300 tys. zł, a 
zadania osiedlowego 50 tys. zł. 
Na stronie budzetobywatel-
ski.gorlice.pl znajduje się 
mapa realizacji zadań z po-
przednich edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Gor-
lice. Można tutaj zobaczyć 
jak wiele Państwa pomysłów 
zostało już zrealizowanych. 
Nie daj sobie odebrać możli-
wości wpływania na wygląd 
Twojej okolicy i całego miasta! 
Przed złożeniem wniosku prze-
czytaj uważnie regulamin do-
stępny na stronie www.gorlice.
pl.

Jaromir Tomasik z Gorlic wśród najzdolniejszej młodzieży w Polsce
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Light String Orchestra to 
nowo powstała orkiestra 
smyczkowa pod kierownic-
twem Marcina Fejklowicza. 
29 czerwca br., w Gorlickim 
Centrum Kultury, mogli-
śmy usłyszeć koncert mu-
zyki filmowej w wykona-
niu artystów. Zabrzmiały 
utwory z kultowych filmów 
i seriali m.in. Gwiezdnych 
Wojen, Gry o Tron,  Śnia-
dania u Tiffany’ego czy 
Listy Schindlera. To był 
wyjątkowy debiut!  
Łączy nas pasja do muzyki i 
radość, którą niesie wspólne 
muzykowanie. Są wśród nas 
doświadczeni artyści, a tak-
że młodzi energiczni, pełni 
entuzjazmu i chęci do pra-
cy miłośnicy muzyki. Nazwa 
zespołu wiąże się z Gorlica-
mi – Miastem Światła, na-
szą małą ojczyzną. To tutaj 

dorastaliśmy, tutaj żyjemy. 
Czujemy się związani z tym 
zakątkiem świata, któremu 
zawdzięczamy to, kim jeste-
śmy. Przez muzykę pragnie-
my rozniecać iskrę optymi-
zmu, wywoływać uśmiech 
– mówią artyści.       
Orkiestra wystąpiła w skła-
dzie: I skrzypce: Robert 
Gryzik, Alicja Pyznar, Ka-
mila Łasak, Wiktoria Lia-
na; II skrzypce: Alicja Nie-
miec, Piotr Borowski, Julia 
Król, Marcelina Jędrzejow-
ska, Natalia Burkot; Altówki: 
Ewa Borcz, Weronika Kozieł; 
Wiolonczele: Aleksandra 
Dudra, Bartłomiej Mrozek; 
Kontrabas: Adam Gomułka. 
Soliści: Joanna Fejklo-
wicz, Bartosz Życzyński, 
Jakub Kornakiewicz, Marty-
na Bulzak.
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Debiut Light String Orchestra

26.07 br. rozpoczęliśmy cykl 
seansów kina międzywojen-
nego na dziedzińcu Ratusza. 
Przez trzy kolejne piątki wi-
dzowie mieli okazję zobaczyć 
„Dziewczęta z Nowolipek”, „Be-
stia”, „Sportowca mimo woli” 
oraz „Pana Tadeusza” 
Pokazy realizowane w ramach 
projektu „Gorlice 19-19. Wi-
wat Niepodległa!” Dofinanso-
wano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa”. 

KINO NIEPODLEGŁEJ NA RATUSZOWYM DZIEDZIŃCU
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W dniach 29 czerwca - 6 lipca 
br., Chór Cantores Carvatiani, 
działający przy Muzeum Dwo-
ry Karwacjanów i Gładyszów w 
Gorlicach, pod dyrekcją Anny 
Cisoń, uczestniczył w Między-
narodowym Festiwalu Balkan 
Folk Fest 2019. W ramach 
festiwalu chór wziął udział w 
przesłuchaniach konkurso-
wych oraz dwóch koncertach 
w Centrum Kongresowym w 
Warnie (Bułgaria).  
Podczas festiwalu odbędzie się 
36 koncertów, w których weź-
mie udział ok. 180 zespołów 
z całej Europy, w tym ok. 50 
z Polski. Zgodnie z regulami-
nem festiwalu, każdy zespół 
ma obowiązek wykonać przy-
najmniej jeden utwór ludo-
wy. Chór Cantores Carvatiani 
zaprezentował m.in. opraco-
wania w języku polskim oraz 

Cantores Carvatiani na Festiwalu Balkan Folk

Gorlice już 21. raz gościły arty-
stów i fanów muzyki ambiento-
wej. Gorlickie Centrum Kultury 
wypełnione było dźwiękami 
muzyki elektronicznej, ale nie 
brakło również tradycyjnych 
instrumentów takich jak per-
kusja, fortepian, harfa.  
Tegoroczną edycję impre-
zy prowadził podobnie jak 
w roku ubiegłym Remigiusz 
Kadelski, który wprowadzał 
widzów w wyjątkowy świat 
ambientu. Imprezie towa-
rzyszyły giełda płyt /CD i Vi-
nyle/ i pokaz audiofilskiego 
sprzętu grającego.  
Pierwszy dzień festiwalu swo-
im koncertem zainaugurował 
Maciej Staniecki, którego mu-
zyka gościła w produkcjach te-
atralnych (Teatr im. Róży Van 
Der Blaast) i filmowych (m.in. 
Paradox Lake Shemie Reuta i 
Vinci  Juliusza Machulskiego). 
Jako drugi na scenie wystąpił 
Zenial, czyli Łukasz Szałan-
kiewicz, artysta dźwiękowy i 
wykonawca muzyki elektro-
nicznej. Zwieńczeniem wieczo-
ru był koncert duetu Jachna/
Chojnacki, którego koncert był 
muzycznym spotkaniem tręba-
cza i akordeonisty.  
Drugi dzień festiwalu rozpoczął 
się występem Wojtka Szcze-
panika, młodego kompozyto-
ra i pianisty łączącego czysty 
dźwięk fortepianu z elemen-
tami elektroniki, czego efek-
tem są autentyczne, intymne 
i dobrze przemyślane dźwięki. 
Następnie na scenie Gorlickie-
go Centrum Kultury pojawił 
się duet, w którego twórczości 
przenikają się muzyczne inspi-

racje ze świata harfy i perkusji. 
Karałow/Przeździecki to kolej-
ni wykonawcy na tegorocz-
nym Ambient Festivalu, a ich 
zupełnie improwizowane sety 
to efekt elektroakustycznej 
improwizacji free. Ostatnim 
wykonawcą na scenie Gorlic-
kiego Centrum Kultury był Pie-
ter Nooten, holenderski muzyk 
i kompozytor, który już po raz 
kolejny zagościł na Ambient 
Festivalu w Gorlicach.  
Serdecznie dziękujemy zgro-
madzonej Publiczności za 
obecność i liczymy, że ko-
lejna edycja Ambient Fe-
stivalu w Gorlicach po raz 
kolejny licznie przyciągnie mi-
łośników muzyki ambientowej. 
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

21. AMBIENT FESTIVAL ZA NAMI

łemkowskim. Festiwal trwa od 
czerwca do września, a wyniki 
konkursu zostaną ogłoszone 
w październiku. Dzięki uczest-
nictwu w warsztatach, chór 

doskonalił swe umiejętności 
wokalne, a spotkania z inny-
mi zespołami m.in. z Bułgarii, 
Serbii, Turcji, Ukrainy, Nie-
miec oraz Polski były szansą 

na poznanie kultury i folkloru 
tych krajów oraz okazją do na-
wiązania nowych kontaktów. 
 
Źródło: Anna Cisoń
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Gorliczanie z medalami Mistrzostw Świata!

6 lipca br. rozegrano XXIV Tur-
niej Piłki Nożnej „Małego Pola” 
o Puchar Burmistrza Gorlic. W 
turnieju wzięło udział 12 ze-
społów, które zostały przy-
dzielone do dwóch grup A i B. 
Rywalizacja w grupach przebie-
gała systemem „każdy z każ-
dym”. Cztery najlepsze zespoły z 
grupy A i B, awansowały do fazy 
pucharowej. W grupie A najlep-
szy okazał się Hanmart Gorlice, 
w grupie B zwyciężyła Wojna-
rowa. W półfinale rzuty karne 
pozwoliły drużynie Hanmartu 
pokonać Uście Gorlickie, nato-
miast Solidarność Glinik wygra-
ła z Wojnarową 1:0.  
W finale decydującą rolę ode-
grały rzuty karne, które wygrali 
zawodnicy Solidarności Glinik 
(2:0), tym samym broniąc tytułu 
z roku poprzedniego.  
Końcowa klasyfikacja wy-
glądała następująco:  
1. Solidarność Glinik  
2. Hanmart Gorlice  
3. Wojnarowa  
4. Uście Gorlickie  
5. Ogień Sękowa  

6. Young Boys Gorlice  
7. Nafta Kryg  
8. Unicar Iskra Tarnów  
9. Stróże  
10. Haller Gorlice  
11. Łużna  
12. Stemik Klęczany  
W uroczystości wręczenia na-
gród  udział wzięli w imieniu 
Burmistrza Rafała Kukli Kierow-
nik Wydziału Oświaty, Kultury i 
Spraw Społecznych Aleksander 
Augustyn, prezes PPN Gorlice 
Zbigniew Augustyn oraz Dyrektor 
OSiR Mariusz Duszowicz.  
 
 

SOLIDARNOŚĆ GLINIK 
Z PUCHAREM BUMISTRZA GORLIC

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

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


