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           DNI GORLIC 2019!

CZYLI LATO #naMAXXXa!
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4 Strony Karpat 2019!
27-28 kwietnia br., już po raz 
piąty, odbył się festiwal folko-
wy „4 Strony Karpat”.  
W sobotę, 27 kwietnia gorlic-
ki Rynek, pomimo deszczowej 
aury, rozgrzał zespół Tsigunz 
Fanfara Avantura, czyli połącze-
nie arabskiej i bałkańskiej mu-
zyki ludowej z nowoczesnym, 
klubowym brzmieniem. Ależ to 
był energetyczny koncert!  
Kolejno na scenie pojawiła się 
Barbora Botosova – niesamowi-
ta słowacka wirtuoz skrzypiec,  
która wraz z zespołem przeniosła 
nas w świat tzn. World-music! 
Na zakończenie dnia, w spokoj-
niejsze, słowackie, góralskie, 
nieco barokowe klimaty prze-
niósł nas Waldemar Rychły i 
Przyjaciele, który swoimi aran-

żacjami, granymi  na żywo do 
niemych obrazów z filmu „Jano-
sik”  z 1921 r., zabrał słuchaczy 
w podróż zbójnickiego świata 
słynnego rozbójnika.  
Pomimo że pogoda płatała nam 
figle i w drugi dzień koncerty 
plenerowe musiały odbyć się na 
scenie Gorlickiego Centrum Kul-
tury, nie zabrakło chętnych do 
spotkania z dobrą muzyką!  
W drugi dzień Festiwalu, w ko-
biecy świat zabrały nas Same 
Suki, które w niezwykły spo-
sób przedstawiają codzienność, 
łącząc współczesne teksty z 
muzyką ludową i wykorzystu-
jąc w niekonwencjonalny spo-
sób tradycyjne instrumenty! 
Energii w ten szary dzień dodał 
nam węgierski zespół Aurevoir.

Zenekar, grający muzykę z ga-
tunku etno-beat. Czerpiący z 
ludowej muzyki anglosaskiej, 
irlandzkiej i bałkańskiej oraz 
folku Kotliny Karpackiej, w 
połączeniu z mocnymi, elek-
tronicznymi dźwiękami, mu-
zycy udowodnili, że muzyczne 
podziały nie istnieją!  
Na scenie Gorlickiego Centrum 
Kultury wystąpiła również Ka-
rolina Skrzyńska, która dzię-
ki swojemu niesamowitemu, 
głębokiemu, niemal czterook-
tawowemu głosowi, zabrała 
nas w niesamowitą podróż po 
swoim własnym, nieuznają-
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cym podziałów kulturowych 
świecie muzycznym.  
W niedzielę, od godziny 15.00 w 
Pawilonie Historii Miasta, odbyły 
się warsztaty „4 Strony Koronki” 
z rękodzieła, grafiki oraz cera-
miki. W warsztatach uczestni-
czyły koronkarki z Bobowej, 
które w trakcie warsztatów plo-
tły tradycyjne koronki.  
W trakcie całego Festiwalu na 
gorlickim rynku trwał FOLK 
Kiermasz, na którym wszy-
scy amatorzy sztuki ludowej 
oraz regionalnych smakołyków 
mogli znaleźć coś dla siebie. 



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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Tradycyjnie już 1 maja odbyły się 
obchody Święta Pracy. Pochód 
pierwszomajowy przeszedł spod 
Domu Nauczyciela pod Pomnik 
Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
W pochodzie maszerowali przed-
stawiciele władz samorządo-
wych, uczniowie gorlickich szkół 
i mieszkańcy Gorlic. Okoliczno-
ściowe przemówienie wygło-
sił Burmistrz Gorlic Rafał Kukla. 
Pragnę w tym miejscu uczcić 
wszystkich bohaterów, często ano-
nimowych, którzy walczyli o pra-
wo do godnej pracy, z którego my 
wszyscy korzystamy. Pamiętajmy 
jednak, że postulaty, o które po-
nad wiek temu walczyli robotnicy, 
w wielu miejscach na świecie są 
wciąż aktualne, a proces huma-
nizacji pracy na świecie wciąż 
trwa. - mówił burmistrz Rafał Kukla. 
Praca jest także, a może przede 
wszystkim, motorem napędowym 
państwa. Dlatego to właśnie każ-
demu z nas należą się dziś po-

dziękowania i szacunek. Pragnę 
podziękować wszystkim ludziom 
pracy! Wszystkim, którzy codzien-
nie, podejmując pracę, wpływa-
ją na rozwój naszego regionu i 
kraju. Wszystkim, którzy swoją 
pracą walczą o przyszłość kolej-
nych pokoleń - dodał burmistrz. 
Podkreślił też, że w tym roku, 1 
maja przypada pełna rocznica 
wstąpienia Polski do Unii Europej-
skiej – 15 lat temu nasz kraj stał 
się częścią europejskiej wspólnoty. 

ŚWIĘTO PRACY 1 MAJA
Pochód pierwszomajowy przeszedł ulicami Gorlic
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228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja br. w Gorlicach uro-
czyście obchodzono święto 
upamiętniające uchwalenie w 
1791 r.  przez Sejm Czterolet-
ni, Ustawy Rządowej regulu-
jącej ustrój ówczesnej Rzecz-
pospolitej. Polska Konstytucja 
była pierwszą w nowożytnej 
Europie, a drugą, po amery-
kańskiej, na świecie.  
Obchody powiatowe rozpoczę-
ła uroczysta Msza święta w Ba-
zylice Mniejszej pw. Narodze-

nia Najświętszej Marii Panny w 
Gorlicach, w której udział wzię-
ły poczty sztandarowe.  
Po mszy uczestnicy przema-
szerowali na gorlicki Rynek, 
gdzie odbyła się intronizacja 
Króla Kurkowego A.D 2019, 
wyłonionego w zawodach 
strzeleckich. Nowym kró-
lem gorlickiego Strzeleckiego 
Bractwa Kurkowego Dworu 
Karwacjanów został Grzegorz 
Albrechtowicz. Insygnia kró-

lewskie – srebrnego kura - i te 
przynależne marszałkom wrę-
czyła Starosta  Maria Gubała. 
Następnie  uczestnicy ob-
chodów udali się pod Pomnik 
100-lecia Odzyskania Niepod-
ległości, aby złożyć wiązanki 
kwiatowe i oddać hołd trzecio-
majowym bohaterom. W uro-
czystościach Burmistrza Miasta 
Gorlice reprezentował jego Za-
stępca Łukasz Bałajewicz.
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Przypadający 22 kwietnia, Mię-
dzynarodowy Dzień Ziemi – to 
akcje prowadzone corocznie 
wiosną, których celem jest pro-
mowanie postaw proekologicz-
nych w społeczeństwie. Miasto 
Gorlice również włączyło się w 
tę międzynarodową akcję, po-
przez organizację „Tygodnia Zie-
mi”, który w tym roku odbył się 

w dniach 23-26 kwietnia.  
W tym czasie Miejskie Zespoły 
Szkół, Zarządy Osiedli, Mło-
dzieżowa Rada Miasta, Radni 
Rady Miasta Gorlice, Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzie-
ży działające przy Parafii Św. 
Jadwigi Królowej, Ekodorad-
ca, a także chętni do pomocy 
mieszkańcy - uprzątnęli zaśmie-

W niedzielę, 14 kwietnia br., 
odbyła się kolejna edycja za-
wodów wędkarskich o Puchar 
Burmistrza Gorlic. W rywali-
zacji, pomimo chłodu, udział 
wzięło aż 22 uczestników.  
W zawodach rywalizowali za-
równo spinningiści jak i musz-
karze, którzy w dwóch turach 
zmagali się na wodzie płyną-
cej, którą był odcinek rzeki 
Ropy oraz na wodzie stojącej 
– na stawie nr 2 Łowiska Ko-
bylanka. Przynęty zatapiane 
w wodzie Ropy przez spinnin-
gistów to głównie niewielkie 
woblery oraz błystki, do któ-

rych na stawie należy dopisać 
twistery. Muszkarze opierali 
się na streamerach i nimfach 
na Ropie, a w drugiej turze 
zawodów, na imitacjach pi-
jawek i buzzerach.  
Na wydarzeniu obecny był 
Burmistrz Gorlic Rafał Kukla, 
który wraz z Prezesem Koła 
PZW „Miasto Gorlice” Maciejem 
Walem, wręczał zwycięzcom 
nagrody. Obok tytułowego Pu-
charu Burmistrza Gorlic, w ręce 
zwycięzców powędrowały akce-
soria wędkarskie ufundowane 
przez sponsorów. 
Źródło: www.pzwgorlice.pl, mat. własne

Wędkarze walczyli o Puchar Burmistrza Gorlic

Akcja „SprzątnijMy Gorlice” - Tydzień Ziemi w Gorlicach 

cone zakątki Miasta.  
Uprzątnięte zostały między inny-
mi: ul. Garncarska, teren wokół 
pomnika na ul. Hallera, wybra-
ne tereny os. Skrzyńskich, te-
reny wokół Miejskich Zespołów 
Szkół, boisko sportowe i plac 
zabaw przy ul. Batorego, pasy 
zieleni wzdłuż ul. Wyszyńskie-
go, tereny przy garażach na os. 
Krasińskiego, pas zieleni przy 
ul. Blich, tereny zielone przy 
ul. Kopernika wraz z terenem 
wokół boiska, teren między ul. 
Stawiska a Stróżowianką i frag-

ment brzegów Stróżowianki. 
Cieszymy się, że tak wiele 
osób przyłączyło się do ak-
cji sprzątania miasta i pod-
jęło tak zwane śmieciowe 
wyzwanie #trashchallenge-
Gorlice, poświęcając swój 
wolny czas.   
Mamy nadzieję, że zwiększają-
ca się świadomość w zakresie 
gospodarki odpadami i zna-
jomość sposobów segrega-
cji odpadów, przyczyni się do 
zmniejszenia ilości terenów 
wymagających uprzątnięcia. 
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Niespełna rok temu na Cmen-
tarzu Wojennym nr 91 w Gorli-
cach odsłonięty został pomnik 
żołnierzy słoweńskich pole-
głych w latach 1914-1918. 18 
kwietnia br., w związku ze zbli-
żającą się rocznicą tego wyda-
rzenia, do Gorlic przyjechała 
Ambasador Republiki Słowe-
nii Božena Forštnarič Boroje, 
która spotkała się z Burmi-
strzem Rafałem Kuklą.  
W trakcie wizyty w gorlickim 
Ratuszu omówiona została 

organizacja tegorocznych uro-
czystości rocznicowych, które 
zaplanowane zostały na drugą 
połowę maja br. Poruszona 
została także kwestia nawią-
zania współpracy Miasta ze 
słoweńską Gminą Kobarid. 
Prócz wizyty na Cmenta-
rzu Wojenny nr 91, Pani Am-
basador miała okazję odwie-
dzić także Galerię Sztuki Dwór 
Karwacjanów oraz Muzeum 
Regionalne PTTK im. Ignace-
go Łukasiewicza.

Ambasador Słowenii z wizytą w Gorlicach

W Gorlicach powstaną dwie 
placówki wsparcia dzienne-
go dla dzieci i młodzieży! Na 
ten cel Miasto otrzymało do-
tację w kwocie 1,8 mln zł! 
19 kwietnia br. w Małopol-
skim Centrum Przedsiębior-
czości burmistrz Rafał Kukla 
odebrał z rąk wicemarszałka 
Łukasza Smółki promesę na 
realizację projektu.  
Przypomnijmy, że 5 lutego 

Blisko 2 mln zł na nowe placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży!
2019 r. Zarząd Województwa 
Małopolskiego zatwierdził li-
stę projektów do dofinanso-
wania w ramach Poddziałania 
9.2.1 typ C - wsparcie dla 
tworzenia lub / i działalności 
placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży.  
Wśród 35 wybranych projek-
tów znalazł się wniosek złożo-
ny przez Miasto Gorlice, który 
zakłada utworzenie dwóch 

placówek dla dzieci i młodzie-
ży - działających przy Miejskim 
Zespole Szkół nr 4 i 5.  
W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone niezbędne 
prace adaptacyjne w pomiesz-
czeniach przeznaczonych na 
działalność placówek, a także 
zakupione będzie niezbęd-
ne wyposażenie i sprzęt.  Dla 
uczestników projektu zapla-
nowano realizację zajęć ani-
macyjnych oraz rozwijających 
zainteresowania i kształtują-
cych kompetencje kluczowe, 
w tym m. in.: zajęcia języ-
kowe, efektywnego uczenia 
się, komputerowe, taneczne. 
Przewidziano również wyjaz-
dy: sportowe, edukacyjne i 
szkoleniowe, w tym kolonie 
letnie. W ramach oferty pla-
cówki uczestnicy będą mogli 
także skorzystać z zajęć lo-
gopedycznych, psychologicz-

nych i socjoterapeutycznych. 
Udział we wszystkich działa-
niach będzie bezpłatny.  
Wsparciem zostanie objętych 
min. 150 osób, w tym mini-
mum 100 dzieci i młodzieży do 
18 r. życia, zamieszkujących 
lub uczących się na terenie 
miasta Gorlice oraz minimum 
50 rodziców tych dzieci.  
Termin realizacji zadania 
obejmuje okres: kwiecień 
2019 – marzec 2022.  
Całkowita wartość projektu 
pn. „Poza Horyzont. Placów-
ka wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży w Gorli-
cach” – 1.949.316 zł, w tym 
otrzymane dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 wyno-
si: 1.807.316 zł (92,72%). 
Foto. www.malopolska.pl
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74 lata temu, 8 maja 1945 roku 
w Berlinie podpisany został akt 
bezwarunkowej kapitulacji III 
Rzeszy. W Gorlicach rocznicę 
zakończenia II wojny świato-
wej uczczono pod Pomnikiem 
Bohaterów Ziemi Gorlickiej na 
Wzgórzu Korczak. 
W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele miasta part-
nerskiego Bardejova, na czele 
z Dyrektorem Centrum Kultury 
i Turystyki Marcelem Tribusem, 
Kombatanci, przedstawiciele 
samorządów, radni miejscy, 
przedstawiciele służb mundu-
rowych, młodzież z gorlickich 
szkół oraz mieszkańcy miasta. 
Modlitwę w intencji ofiar II 
wojny światowej poprowadził 
ks. Stanisław Ruszel Proboszcz 
Parafii pw. Narodzenia NMP 
w Gorlicach. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Bur-
mistrz Gorlic Rafał Kukla.
Zgromadzeni goście złożyli 

hołd poległym w walce o wol-
ność Bohaterom Ziemi Gor-
lickiej. Następnie, delegacje 
złożyły w tym symbolicznym 
miejscu wiązanki kwiatów i 
wieńce.
II wojna światowa była bez 
wątpienia najokrutniejszym i 
najmroczniejszym czasem w 
historii świata. W konflikcie, 
który objął prawie całą Euro-
pę, większość Azji, północną 
Afrykę, część Bliskiego Wscho-
du, obie Ameryki i wszyst-
kie oceany. Niektóre epizody 
wojny rozgrywały się nawet 
w Arktyce i Ameryce Północ-
nej. Konflikt pochłonął około 
50 mln ofiar. W Polsce, jak i 
całej Europie, 8 maja obcho-
dzi się rocznicę zakończenia II 
wojny światowej. Data ta jest 
pamiątką podpisania w  1945 
roku w dzielnicy Karlshorst w 
Berlinie aktu bezwarunkowej 
kapitulacji III Rzeszy. 

74 lata od zakończenia II wojny światowej
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Rozpoczęły się prace 
związane z przebudową 
ulic Niepodległości i Kro-
mera w Gorlicach.  
Remont ulic będzie realizo-
wany w ramach zadania pn. 
„Przebudowa ulic Niepod-
ległości i ul. Kromera wraz 
z niezbędną infrastrukturą 
techniczną”. 
Wykonawcą jest Zakład 
Usługowo Produkcyjno Han-
dlowy Hażbud sp. z o.o., ul. 
Dukielska 83a, 38-300 Gorli-
ce. Rozpoczęcie robót prze-

widywane jest na przełom 
kwietnia i maja, a wszystkie 
prace mają się zakończyć do 
30 sierpnia 2019 r.  
Na czas prowadzenia robót 
zostanie wprowadzona cza-
sowa zmiana organizacji ru-
chu. 
Przebudowywane ulice będą 
zamykane odcinkowo zgod-
nie ze specyfiką robót i za-
twierdzoną organizacją ru-
chu. O zmianach będziemy 
informować na bieżąco. Za 
utrudnienia przepraszamy. 

Trwa przebudowa ul. Kromera i Niepodległości

Pod koniec zeszłego roku in-
formowaliśmy o termomo-
dernizacji budynku przy ul. 
Chopina 13 w Gorlicach, a 
obecnie zakończyły się prace 
w jego otoczeniu. Wykonano 
zjazd oraz parking pomiędzy 
budynkami, a także chodnik 
wzdłuż bloku nr 13. Inwe-
stycja została zrealizowana 

w ramach piątej edycji bu-
dżetu obywatelskiego Gorlic. 
Zadanie realizowane zostało 
na podstawie porozumienia 
Miasta Gorlice ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową Mariampol i 
współfinansowane przez nią. 
Wykonawcą prac był Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach.

Wypiękniało otoczenie bloków przy ul. Chopina 11 i 13

1 065 898,00 zł to kwota, 
jaka jeszcze w tym roku za-
sili budżet miasta i zostanie 
przeznaczona na remont ul. 
Stróżowskiej w Gorlicach! Cał-
kowita wartość inwestycji wy-
niesie 2 131 796,38 zł.  
Wniosek o wsparcie inwestycji 
remontu ul. Stróżowskiej zo-
stał złożony do Wojewody Ma-
łopolskiego we wrześniu 2018 
roku, a znalazł się na opubli-
kowanej liście zadań zatwier-
dzonych do dofinansowania 
w pierwszej edycji Funduszu 
Dróg Samorządowych.  
Planowane do realizacji w ra-
mach zadania prace obejmą: 

przebudowę ulicy Stróżowskiej  
na odcinku od skrzyżowania z 
ulicą Stawiska do skrzyżowania 
z ulicami Krakowską i Kołłątaja 
wraz z niezbędną infrastruk-
turą techniczną (przebudowa 
kanalizacji ogólnospławnej, 
gazociągu i oświetlenia).  
Remont tej drogi był już przed-
miotem obrad podczas nad-
zwyczajnej Sesji Rady Miasta 
Gorlice, która odbyła się 12 
kwietnia zeszłego roku.  
Działania Burmistrza Rafała 
Kukli związane z pozyskaniem 
powyższego dofinansowania, 
wsparte zostały przez Barbarę 
Bartuś Poseł na Sejm RP.

Dofinansowanie na 
remont ul. Stróżowskiej!
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Zakończyły się prace związane 
z przebudową fragmentu drogi 
ul. Chopina przy bloku nr 9. Był 
to pierwszy etap zadania, któ-
re wykonane zostało w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Mia-
sta Gorlice na rok 2019.  
Zadanie pn. Przebudowa dróg 
przy ul. Chopina, polegało na 
wykonaniu nawierzchni z kost-
ki betonowej na odcinku drogi 

do kontenera na śmieci przy 
bloku nr 9. W ramach prac 
wykonano m.in. korytowanie, 
profilowanie i zagęszczenie 
podłoża rozebranie zniszczo-
nych krawężników i ułożenie 
nowych oraz regulację piono-
wą kraty ściekowej.  
Wykonawcą robót był Miejski 
Zakład Usług Komunalnych.

29 kwietnia br., w wyniku 
podpisanej umowy nota-
rialnej, grunt pod kapliczką 
Chrystusa Frasobliwego przy 
zbiegu ul. Węgierskiej z ul. 
Kościuszki – stał się własno-
ścią Miasta!  Tym samym 
otwarta została droga do 
remontu jednego z ważniej-
szych symboli Gorlic.  
Starania o przejęcie własności 
gruntu czyniłem od począt-
ku mojej kadencji, a więc od 

2014 roku. Skomplikowana 
sytuacja związana z własno-
ścią ziemi na której stoi ka-
pliczka, uniemożliwiała nam 
skuteczne aplikowanie o środ-
ki na renowację tego wyjątko-
wego dla Gorlic i całego świa-
ta miejsca  – mówi Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.  
Jak powszechnie wiadomo 
to właśnie tutaj w 1854 roku 
zapalona została pierwsza na 
świecie uliczna lampa naf-

towa, która oświetliła wę-
gierski trakt. Sama kapliczka 
pochodzi z około 1850 r., zaś 
figura Chrystusa Frasobliwe-
go jest dużo starsza - pra-
ce konserwatorskie u pro-
gu lat 90. ujawniły jej datę 
wykonania - 1593 r.  
Oryginał figury można obej-
rzeć w Muzeum Regionalnym 
PTTK. Legenda mówi, że pod-
czas powodzi figurę tę do mia-
sta przyniosła rzeka.  
Problem z działką na któ-
rej znajduje się kapliczka nie 
jest aż tak stary, ale powstał 
już wiele lat temu, kiedy lo-
katorzy kupując mieszkania 
od spółdzielni, stawali się też 
posiadaczami części gruntu – 
co za tym idzie, po latach oka-
zało się, że grunt na którym 
znajduje się historyczna ka-
pliczka, należy do co najmniej 
kilkunastu właścicieli!  
Obiekt jest wpisany do rejestru 
zabytków, obecnie trwają pra-

ce związane z opracowaniem 
programu konserwatorskiego. 
W ostatnim czasie stan ka-
pliczki znacząco się pogorszył, 
a  po silnych wiatrach i desz-
czach, wymaga ona remontu 
bardziej niż kiedykolwiek.  
Opracowanie programu i za-
akceptowanie go przez kon-
serwatora zabytków pozwoli 
rozpocząć prace remontowe 
obiektu. Miasto Gorlice będzie 
starało się pozyskać na ten 
remont środki zewnętrzne. 
W ostatnich latach z powo-
dzeniem odnowiona zosta-
ła m.in. najstarsza gorlicka 
kapliczka przy ul. Krętej i jej 
otoczenie, kapliczka przy ul. 
Moniuszki, czy kapliczka Ne-
pomucena przy moście na 
rzece Ropie. Fundusze na 
remont tych obiektów pocho-
dziły m.in. z budżetu Miasta 
czy programów dotacyjnych 
jak np. „Kapliczki Małopolski”. 
fot. Jacek Spyra

Historyczna kapliczka – własnością miasta Gorlice!
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Zadanie z Budżetu Obywatelskiego zrealizowane na Osiedlu Chopina

10 kwietnia br. w Sękowej pod-
pisana została umowa na dofi-
nansowanie wykonania badaw-
czego odwiertu, który wykaże, 
czy nasz region posiada odpo-
wiednie zasoby do czerpania 
korzyści z wód termalnych.  
Stosowną umowę, w obecno-
ści Ministra Środowiska Henry-
ka Kowalczyka, Poseł na Sejm 
RP Barbary Bartuś, Burmistrza 
Gorlic Rafała Kukli - partnera 
projektu oraz samorządow-
ców Ziemi Gorlickiej podpisali 
Prezes Zarządu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
Marek Ryszka i Wójt Gminy 
Sękowa Małgorzata Małuch. 
Jeśli okaże się, że parametry 
takie jak temperatura wody 
czy wydajność źródła są wy-
starczające, ogrzeje ona gorlic-
kie osiedla, mieszkania i domy. 
Pozytywnie wpłynie to na na-

sze środowisko, ale i rachun-
ki. W przyszłości zaś otworzy 
drogę do urozmaicenia oferty 
turystycznej regionu, przez 
powstanie kompleksu base-
nów termalnych!  - mówi bur-
mistrz Rafał Kukla.  
Projekt o tytule „Wykonanie 
otworu poszukiwawczo-roz-
poznawczego Sękowa GT-1 w 
celu ujęcia wód termalnych w 
miejscowości Sękowa” ma na 
celu zbadanie, czy na tere-
nie Sękowej występują wody 
geotermalne o parametrach 
pozwalających na ich eksplo-
atację na potrzeby energetyki. 
W ramach projektu zostanie 
wykonany otwór poszukiwaw-
czy o głębokości ok. 3000 m. 
Na podstawie analizy mate-
riałów archiwalnych przyjęto 
minimalne parametry dla wód 
geotermalnych: temperatu-
ra co najmniej 60oC i wy-

dajność ok. 70m3/h.  
Całkowity szacowany koszt re-
alizacji przedsięwzięcia wynosi 
17 650 000 zł netto, a dofinan-
sowanie w formie dotacji to aż 
17 648 292 zł. Dofinansowanie 
to wynik  pozytywnej ocenie 
wniosku złożonego przez Gmi-
nę Sękowa w partnerstwie z 
Miastem Gorlice do Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.  
Przedsięwzięcie realizowa-
ne będzie do końca lipca 
2020 roku.    
Próbny odwiert będzie 
wykonywany w okoli-
cach Orlika w Sękowej.  

Wykorzystując obecność na 
spotkaniu Ministra Środowiska, 
samorządowcy Ziemi Gorlickiej 
przedstawili najważniejsze, z 
punktu widzenia ich gminy, 
problemy i wyzwania. Bur-
mistrz Rafał Kukla zwrócił się 
do Pana Ministra z prośbą o 
pomoc w rozwiązaniu proble-
mu nielegalnego składowania 
odpadów na terenie byłej ra-
finerii Glimar w Gorlicach. W 
odpowiedzi usłyszał, że w mi-
nisterstwie przygotowywane 
są odpowiednie uregulowania 
prawne, które mają pomóc w 
walce z tzw. mafią śmieciową.

Umowa na odwiert 
geotermalny podpisana!
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Ależ to były dni! Mnóstwo 
atrakcji czekało na wszystkich 
gorliczan i odwiedzających na-
sze miasto, a koncerty Natalii 
Szroeder i Kamila Bednarka 
przyciągnęły tłumy! To były 
dni #naMAXXXa!
W sobotę, 4 maja, rozpoczęli-
śmy świętowanie imienin mia-
sta Międzynarodowymi Zawo-
dami Ico Crossminton Stars.
O godzinie 10:00 na Cmenta-
rzu nr 91 odbyły się uroczyste 
obchody 104. rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami, następnie na 
gorlickim Rynku widowiskową 
musztrę paradną wykonała 
Orkiestra Reprezentacyjna 
Straży Granicznej z Nowego 
Sącza.
O godzinie 15:00 rozpoczę-
ła się na polach w Sękowej 
rekonstrukcja wielkiej Bitwy 
pod Gorlicami, która ponow-
nie przyciągnęła tłumy, chętni 
mogli zobaczyć także trans-
misję na żywo na gorlickim 
Rynku.
Pod wieczór Rynek zaczął wy-
pełniać się po brzegi – wszyst-
ko za sprawą gwiazd wieczo-
ru! Porywający koncert dała 
Natalia Szroeder, a przed nią 
zagrała Lanberry.
Na hali OSiR natomiast dzień 
zakończył się sportowo i ko-
lorowo - o 19.00 odbyła się 
Międzynarodowa V Blackmin-
tonowa Bitwa pod Gorlicami.
Drugi dzień Dni Gorlic, 5 maja, 

rozpoczęła II Klasyczna Gor-
licka Majówka, czyli zlot fanów 
zabytkowych samochodów z 
całego kraju! Parking pod halą 
OSiR zgromadził ok. 70 ekip!
O godzinie 15.00 na Ryn-
ku rozpoczął się 4. Przegląd 
Twórczości Gorlickiej Młodzie-
ży. Konkurs miał formę krót-
kiej prezentacji scenicznej, w 
czasie którego swoje talenty 
mieli szansę zaprezentować 
uczniowie szkół z terenu mia-
sta Gorlice i powiatu gorlickie-
go.
W niedzielny wieczór odbyły 
się kolejne świetne koncerty! 
Po godzinie 18.00 na scenie 
wystąpił rodzimy zespół Sons 
of Lion, a gościnnie w utworze 
Miasto Światła mogliśmy usły-
szeć i zobaczyć Burmistrza 
Rafała Kuklę, który zagrał na 
gitarze!
O 19:00 koncert dał Michał 
Szczygieł - finalista programu 
The Voice of Poland.
Na zakończenie Dni Gorlic wy-
stąpił długo oczekiwany Kamil 
Bednarek - niezwykle energe-
tyczny koncert Gwiazdy Dni 
Gorlic naładował mnóstwem 
pozytywnych emocji!
Podczas tegorocznych Dni 
Gorlic na wszystkich gości 
czekało mnóstwo atrakcji – 
gry, zabawy, konkursy, weso-
łe miasteczko oraz naprawdę 
szeroka oferta gastronomicz-
na.

DNI GORLIC 2019 - TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 
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DNI GORLIC 2019 - TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 
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VII SESJA RADY MIASTA GORLICE

25 kwietnia br., w sali sesyjnej 
im. W. Biechońskiego w Urzę-
dzie Miejskim w Gorlicach, 
odbyła się VII sesja Rady Mia-
sta. Radni zapoznali się z in-
formacją o sporządzeniu pro-
tokołu z obrad VI sesji Rady 
Miasta Gorlice, z Informacją o 
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działalności Burmistrza Miasta 
za okres międzysesyjny od 16 
marca do 15 kwietnia 2019 r. 
oraz rozpatrzyli i przyjęli 13 
projektów uchwał. Pierwsza 
dotyczyła planu dofinanso-
wania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli oraz 

18 marca 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich, w sprawie inicjatywy budowy 
pomnika Matki Bożej w Gorlicach 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
19 marca 2019 roku.
•Spotkanie w sprawie realizacji 
projektu Obszar ,,Starówka’’- lo-
kalne centrum naukowo-kultu-
ralno-sportowo-rekreacyjne wraz 
z przebudową dróg lokalnych i 
infrastruktury technicznej Gorlic 
z udziałem przedstawicieli Staro-
stwa Powiatowego  w Gorlicach 
(R. Kukla).
•Spotkanie z Ks. Stanisławem 
Ruszelem w sprawie inicjatywy 
budowy pomnika Matki Bożej w 
Gorlicach (R. Kukla).
20 marca 2019 roku.
•Posiedzenie Zarządu oraz Sesja 
Zgromadzenia Związku Gmin Zie-
mi Gorlickiej (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Andrzejem 
Wojtasem w sprawie zorgani-
zowania akcji sprzątania terenu 
wzdłuż rzeki Ropy, zaplanowanej 
na 13 kwietnia 2019 roku (R. Ku-
kla).
21 marca 2019 roku.
•Obchody Dni Przyjaźni Polsko-
-Węgierskiej z udziałem przedsta-
wicieli miast partnerskich (Nyire-
gyhaza, R. Kukla).
•XXVII Szkolny Turniej ,,Super 
Klasa 2019” dla uczniów klas 
siódmych, ósmych szkoły podsta-
wowej oraz trzecich gimnazjum, 
zorganizowany przez MZS Nr 5 w 

Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
22 marca 2019 roku.
•Narada robocza poświęcona 
możliwości aplikowania o środki 
na zadania z zakresu elektronicz-
nej administracji (Moszczenica, Ł. 
Bałajewicz). 
•Wernisaż wystawy Jana Marhu-
lika - fotografia, pod honorowym 
patronatem Burmistrzów Bardejo-
wa i Gorlic.(Ł. Bałajewicz).
23 marca 2019 roku.
•Spotkanie podsumowujące szko-
lenie pod nazwą „Małopolski e-Se-
nior”(Ł. Bałajewicz).
29 uczestników odebrało zaświad-
czenia o ukończeniu kursu oraz ta-
blety na których pracowali w cza-
sie nauki obsługi tych urządzeń. 
•Odprawa operacyjna dla Naczel-
ników i Komendantów Gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Powiatu Gorlickiego 
(Moszczenica, Ł. Bałajewicz). 
25 marca 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Barbarą Bartuś 
Poseł na Sejm RP dotyczące po-
zyskiwania środków na rozbudowę 
oraz modernizację dróg miejskich 
(Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie w sprawie podłącze-
nia budynków do miejskiej sieci 
ciepłowniczej z udziałem przed-
stawicieli gorlickich spółdzielni 
mieszkaniowych i MPGK Sp. z o.o. 
w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Krystianem 
Dziewanowskim w sprawie propo-
zycji projektów graficznych murali 
oraz kolorowanek dla dzieci do 
ewentualnego wykorzystania w 

ramach promocji Miasta Gorlice 
(R. Kukla).
•Spotkanie z Panią Moniką Skro-
bot Dyrektorem Szkoły w Łużnej 
w sprawie udostępnienia budynku 
GCK na podsumowanie VI edy-
cji konkursu ,,Rozwinąć skrzydła 
pamiętając o przeszłości’’, który 
odbędzie się w czerwcu br. (R. 
Kukla).
•Spotkanie  z Dyrektorami Szkół 
Podstawowych w Gorlicach doty-
czące wykorzystania pamiętnika 
ks. Bronisława Świeykowskiego 
jako lektury dla uczniów gorlickich 
szkół podstawowych (Ł. Bałaje-
wicz).
26 marca 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Pawłem 
Knapczykiem Dyrektorem Depar-
tamentu Funduszy Europejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim w 
Krakowie dotyczące realizacji pro-
jektu  „Rozbudowa systemu eko-
logicznego transportu sposobem 
na mniejsze zanieczyszczenie po-
wietrza i wyższy komfort podróżo-
wania w obszarze funkcjonalnym 
miasta Gorlice” oraz w sprawie 
przedłużenia terminu realizacji 
projektu „Rozbudowa i moder-
nizacja tras pieszo-rowerowych 
wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą na terenie miasta Gorlice jako 
element podnoszący atrakcyjność 
turystyczną subregionu sądeckie-
go” (Kraków, R. Kukla).
28 marca 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Dorotą Tokarz 
podsumowujące współpracę z 
Miastem Gorlice w związku z za-

kończeniem pracy w Komendzie 
Powiatowej Policji w Gorlicach (R. 
Kukla).
29 marca 2019 roku.
•Spotkanie z przedstawicielami 
Firmy FAMUR dotyczące ofert dla 
uczniów w ramach współpracy sa-
morządów z przedsiębiorcami (R. 
Kukla).
29 marca-30 marca 2019 
roku.
•X Spotkanie Progresywnych Pre-
zydentek i Prezydentów, Burmi-
strzyń i Burmistrzów (Dąbrowa 
Górnicza, R. Kukla).
1 kwietnia 2019 roku.
•Spotkanie z Biskupem Edwar-
dem Białogłowskim przy okazji 
wizytacji kanonicznej w Parafii p. 
w. Św. Królowej Jadwigi w Gorli-
cach z udziałem dyrektorów szkół 
i przedszkoli ( R. Kukla).
•Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Spółki MZK Sp. z o. o. 
w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie z przedstawicieli Sta-
rostwa Powiatowego w Gorlicach 
na temat organizacji ruchu i ozna-
kowania ścieżek pieszo-rowero-
wych w ramach realizacji projektu 
,,Rozbudowa i modernizacja tras 
pieszo-rowerowych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą (obiekty 
inżynierskie, miejsca odpoczyn-
ku) na terenie miasta Gorlice jako 
element podnoszący atrakcyjność 
turystyczną subregionu sądeckie-
go”- odcinek C-D ul. Biecka ,Soli-
darności i Chopina (Ł. Bałajewicz).
•Uroczystość Jubileuszu 50-lecia 
działalności Domu Pomocy Spo-

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 marca 2019 roku do 15 kwietnia 2019 roku

ustalenia maksymalnej kwo-
ty dofinansowania opłat za 
kształcenie i doskonalenie, 
specjalności i form kształce-
nia nauczycieli prowadzone 
przez uczelnie, na które dofi-
nansowanie jest przyznawane 
nauczycielom zatrudnionym 
w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto 
Gorlice. W drugiej uchwale 
wyrażono zgodę na zawar-
cie kolejnych umów dzier-
żawy (dzierżawa działek na 
cele rekreacyjne, urządzenie 
zieleni ozdobnej, posadowie-
nie garażu). Trzecią uchwałą 
zmieniono uchwałę w spra-
wie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
Miasta Gorlice (zmiana błęd-
nie użytego numeru jednej 

z działek). Siedem kolejnych 
uchwał dotyczyło zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
Miasta Gorlice (przy ulicach: 
Kwiatowa, 11 Listopada, Gra-
niczna, Władysława Łokietka, 
Sokolska, Podkościelna). Rada 
Miasta podjęła też uchwałę 
w sprawie zmiany Budżetu 
Miasta Gorlice na 2019 r., w 
sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gorlice oraz w sprawie wyra-
żenia zgody na przystąpienie 
do porozumienia w sprawie 
przejęcia zarządzania odcin-
kiem drogi wojewódzkiej nr 
993 (przejęcie zarządzania w 
zakresie zimowego i letniego 
utrzymania odcinka chodnika 
drogi w ciągu DW 993- ul. Du-
kielskiej).
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łecznej przy ul. Sienkiewicza w 
Gorlicach (R. Kukla).
2 kwietnia 2019 roku.
•Targi pracy dla młodzieży zorga-
nizowane przez OHP w Gorlicach 
(GCK, R. Kukla).
•Spotkanie  delegacji Kadry Na-
rodowej Polski w biathlonie z 
uczniami gorlickich szkół, podczas 
którego odbył się m. in.  konkurs  
o tematyce olimpijskiej (OSiR, Ł. 
Bałajewicz).
3 kwietnia 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Bogdanem 
Romanek wykonawcą termo-
modernizacji budynków Zespołu 
Szkół Nr 5 w Gorlicach, w ramach 
realizacji projektu ZGZG (R. Ku-
kla).
4 kwietnia 2019 roku.
•Wręczenie nagród rzeczowych 
laureatom Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej ,,Młodzież Zapobiega 
Pożarom’’ zorganizowanego przez 
Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczpospolitej Polskiej w 
Gorlicach (R. Kukla). 
•Spotkanie z Dyrektorami Szkół 
Miejskich w sprawie organizacji 
zabezpieczenia opieki nad mło-
dzieżą w przypadku przystąpienia 
nauczycieli do zapowiadanego 
strajku (Ł. Bałajewicz).
6 kwietnia 2019 roku.
•Uroczyste otwarcie XII Między-
narodowego Memoriału im. Sta-
nisława Elmera w piłce siatkowej 
dziewcząt Gorlice 2019 o Puchar 
Redaktora Naczelnego Polska Ga-
zeta Krakowska (R. Kukla).
7 kwietnia 2019 roku.
•Wręczenie nagród na zakończe-
nie XII Międzynarodowego Me-
moriału im. Stanisława Elmera w 
piłce siatkowej dziewcząt Gorlice 
2019 o Puchar Redaktora Naczel-

nego Polska Gazeta Krakowska. 
(Ł. Bałajewicz).
8 kwietnia 2019 roku.
•Spotkanie z Panią Edytą Żabczyń-
ską przedstawicielem Veoli Polska 
w sprawie dostosowania syste-
mów ciepłowniczych do wymagań 
regulacyjnych i środowiskowych 
oraz ograniczenia wzrostu kosz-
tów ciepła (Kraków, R. Kukla).
•Udział w warsztatach ,,Polskie 
ciepłownictwo oparte na węglu. 
Czy ma przyszłość?’’, w ramach V 
Europejskiego Kongresu Samorzą-
dów (Kraków, R. Kukla).
Tematem dyskusji były proble-
my związane z energią cieplną i 
ochroną środowiska. 
9 kwietnia 2019 roku.
•Spotkanie członków Forum Wój-
tów, Burmistrzów i Prezydentów 
Małopolski (Kraków, R. Kukla).
Głównym tematem spotkania był 
,, Raport o stanie JST’’ zreferowa-
ny przez Pana Wojciecha Lachie-
wicza Wiceprezesa Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Krakowie. 
•Posiedzenie Gorlickiej Rady Se-
niorów (Ł. Bałajewicz).
10 kwietnia 2019 roku.
•Spotkanie z Ministrem Środo-
wiska Panem Henrykiem Kowal-
czykiem, Prezesem Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej Panem Mar-
kiem Ryszką, oraz Posłem na Sejm 
RP Panią Barbarą Bartuś z okazji 
podpisania umowy dofinansowa-
nia projektu pn. Wykonanie otwo-
ru poszukiwawczo-rozpoznaw-
czego Sękowa GT-1 w celu ujęcia 
wód termalnych w miejscowości 
Sękowa (Sękowa, R. Kukla).
•Spotkanie dla przedstawicieli JST 
w siedzibie Ministerstwa Inwesty-
cji i Rozwoju  dotyczące realizacji 
kolejnych etapów pakietowych 

PPP - projekty w obszarze pływalni 
(Warszawa, Ł. Bałajewicz). 
•Spotkanie z Panem Bogdanem 
Romanek wykonawcą termo-
modernizacji budynków Zespołu 
Szkół Nr 5 w Gorlicach, w ramach 
realizacji projektu ZGZG (R. Ku-
kla).
•Spotkanie z Panem Wojciechem 
Haluchem w sprawie zorganizo-
wania meczu charytatywnego z 
udziałem drużyny TVP Kraków 
zaplanowanego 1 czerwca b.r. na 
stadionie OSiR w Gorlicach (R. 
Kukla).
11 kwietnia 2019 roku.
•Uroczyste otwarcie XXIII Woje-
wódzkich Mistrzostw OHP w Ha-
lowej Piłce Nożnej Chłopców pod 
patronatem Burmistrza Gorlic (R. 
Kukla).
•Wręczenie upominków i dyplo-
mów podczas XIV Przeglądu Palm 
i Stołów Wielkanocnych na zapro-
szenie Gorlickiego Stowarzyszenia 
Pomocy Społecznej ,,SUCCURRE-
RE’’(R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Andrzejem 
Pabisem Prezesem Oddziału ZNP 
w Gorlicach na temat sytuacji 
strajkowej w placówkach oświato-
wych na terenie Miasta Gorlice (Ł. 
Bałajewicz).
12 kwietnia 2019 roku.
•Spotkanie z Panem Marcinem Ba-
zylakiem Prezydentem Dąbrowy 
Górniczej w związku z współpracą 
w ramach sieci miast progresyw-
nych   (Dąbrowa Górnicza, R. Ku-
kla).
•Spotkanie z Panem Pawłem 
Ciećko Głównym Inspektorem 
Ochrony Środowiska w sprawie 
aktualnej sytuacji na terenie byłej 
Rafinerii w Gorlicach (Kraków, R. 
Kukla).

13 kwietnia 2019 roku.
•Akcja sprzątania brzegów rzeki 
Ropy zorganizowana przez PZW, 
sympatyków profilu Mój Czysty 
Powiat, we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Gorlicach  ( Ł. Bałaje-
wicz, D. Janeczek).
•Udział w Kiermaszu Wielkanoc-
nym i warsztatach podczas któ-
rych uczestnicy przygotowali pal-
my wielkanocne (R. Kukla).
14 kwietnia 2019 roku.
•Udział w uroczystościach zor-
ganizowanych przez MZS Nr 3 w 
Gorlicach przy Kościele p.w. MBNP 
w Gorlicach-Gliniku, podczas któ-
rych odbył się konkurs na najpięk-
niejszą palmę (R. Kukla).
•Zawody w strzelaniu o puchar 
Burmistrza Gorlic zorganizowane 
na otwarcie sezonu (R. Kukla).
•Wręczenie nagród na zakończe-
nie zawodów w wędkarstwie mu-
chowym i spiningowym o ,,Puchar 
Burmistrza Gorlic’’ na zaproszenie 
koła PZW ,,Miasto Gorlice’’ (R. Ku-
kla).
•Wręczenie nagród podczas ofi-
cjalnego zakończenia Turnieju TLC 
CUP na zaproszenie Akademii Pił-
karskiej ASEREKTEAM (Szalowa, 
Ł. Bałajewicz).
15 kwietnia 2019 roku.
•Spotkanie w Zarządzie Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie w sprawie 
bieżących inwestycji i remontów 
na drogach wojewódzkich (Kra-
ków, R. Kukla).
•Spotkanie z Panem Grzegorzem 
Wrześniakiem pracownikiem Wy-
działu Rolnictwa, Sekretarzem 
Komisji Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie n. t. wniosku dotyczą-
cego rozbudowy drogi gminnej w 
Gorlicach tj. ul. Łokietka (Kraków, 
R. Kukla).

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

Joanna Bu-
bak inter-
p e l o w a ł a 
w sprawie 
udostępnie-
nia miesz-
k a ń c o m 
k a p l i c z k i 

Św. Jana Nepomucena i 
wpisanie jej do ewidencji 
zabytków.
W odpowiedzi na Pani inter-
pelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 
26 marca 2019 roku  w sprawie 
udostępnienia mieszkańcom 
kapliczki Św. Jana Nepomu-
cena i wpisanie jej do ewi-
dencji zabytków – uprzejmie 
informuję, że w/w kapliczka 

znajduje się na zamkniętym 
terenie Zakładu Narzędziowe-
go i ze wstępnych rozmów  z 
właścicielami nie ma zgody 
na jej swobodne udostępnie-
nie  mieszkańcom. Ostateczna 
decyzja zostanie podjęta pr-
zez właściciela, który obecnie 
przebywa w Niemczech i nie 
ma możliwości osobistego pr-
zedstawienia mu powyższej 
sprawy.
Natomiast temat wpisania 
kapliczki do ewidencji zabytków 
normuje Ustawa z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2018, poz. 2067 z późn.zm.), 
która określa, że inne zabytki 
nieruchome wyznaczone przez 

burmistrza podlegają wpisaniu 
do Gminnej Ewidencji Zabyt-
ków po uzyskaniu porozumie-
nia z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków – do którego 
wystąpiłem pisemnie.
Interpelowała też w 
sprawie koron drzew 
w pasie drogowym ul. 
Dmowskiego.
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 28 marca 2019 roku w 
sprawie ul. Dmowskiego infor-
muję, że korony drzew w pasie 
drogowym zostały przycięte,            
a posusz usunięty. Usunięto 
także uszkodzoną, wypaloną 
dziką czereśnię. Wycięcie więk-
szej ilości drzew spowoduje 

obsuwanie się skarp wąwozu i 
może być przyczyną uszkodze-
nia budynków znajdujących się 
nad skarpą. Do czasu przebu-
dowy drogi i zabezpieczenia 
skarpy np. murem oporowym 
rosnące tam drzewa nie mogą 
być usunięte.
Odpowiadając na drugą część 
interpelacji dotyczącą poszer-
zenia ulicy Dmowskiego in-
formuję, że wymaga to prze-
prowadzenia całego procesu 
inwestycyjnego wraz z bada-
niami geologicznymi. Wniosek 
może być rozpatrywany przy 
konstruowaniu budżetu na na-
stępne lata, przy czym należy 
mieć świadomość, iż koszty 
budowy stosunkowo niedługie-
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go odcinka ulicy będą znaczne 
z uwagi na uwarunkowania te-
renowe i konieczność wykupu 
gruntów pod inwestycję.

Jolanta Do-
bek złożyła 
i n t e r p e -
lację w 
s p r a w i e 
zaśmieco-
nego tere-
nu przy ul. 

Lipowej w Gorlicach
W odpowiedzi na Pani wnio-
sek dotyczący zaśmieconego 
terenu przy ul. Lipowej w Gor-
licach, informuję, że na tere-
nie całego miasta w okresie 
wiosennym dokonywany jest 
systematyczny przegląd pod 
względem utrzymania czystoś-
ci i porządku. Z właścicielami 
zanieczyszczonych trenów 
przeprowadzane są rozmowy 
lub wysyłane pisma mające 
na celu doprowadzenie do 
uporządkowania posesji. 
Pod koniec marca br.  n a 
zlecenie Wydziału Inwestycji 
i Rozwoju pas drogowy ulicy 
Lipowej wraz z częścią działki 
do niego przylegającej został 
posprzątany. 
Mając na uwadze estetycz-
ny wygląd naszego miasta i 
szybką reakcję służb porząd-
kowych, wszelkie zauważone 
nieprawidłowości można na 
bieżąco przekazywać do Urzę-
du.

Lucyna Ja-
mro inter-
pelowała w 
s p r a w i e 
podwórka 
znajdują-
cego się za 
budynkiem 

przy ulicy 3-go Maja 26
W odpowiedzi na inter-
pelację złożoną na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu                               
28 marca 2019 r. w sprawie 
podwórka znajdującego się 
za budynkiem przy ulicy 3-go 
Maja 26 informuję, że na w/w 
nieruchomość składają się 
działki oznaczone numerami: 
1447/4, 1447/12, 1447/10, 
1447/7 i 1447/5. Na działce 
oznaczonej  numerem 1447/4, 
która należy do Wspólnoty 
Mieszkaniowej 3-go Maja 26 
usytuowany jest budynek oraz 
przyległy chodnik                    i 
część drogi wewnętrznej. Po-
zostałe działki, wchodzące w 
skład placu, oraz skarpy należy 
do Miasta Gorlice i są przeka-
zane w zarządzanie Gorlickie-

mu Towarzystwu Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.
Plac znajdujący się za budyn-
kiem jest utwardzona klińcem 
i trylinką, a stan techniczny 
nawierzchni kwalifikuje ją do 
wymiany. Z uwagi na fakt użyt-
kowania opisanego wyżej tere-
nu jedynie przez mieszkańców 
budynku znajdującego się przy 
ulicy 3-go Maja 26 zasadne 
jest przeprowadzenie remon-
tu nawierzchni przy udziale 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Na 
zebraniu, które odbyło się 03 
kwietnia 2019 r. poruszany był 
temat ewentualnego remon-
tu nawierzchni za budynkiem, 
jednak właściciele nie byli 
zainteresowani partycypacją 
przez ułamkowy udział w re-
moncie.

Krzysztof 
J ę d r z e -
j o w s k i 
złożył in-
terpelację 
w sprawie 
m o n t a ż u 
p r o g ó w 

zwalniających na ulicach 
Broniewskiego i Żerom-
skiego
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 28 marca 2019 roku 
w sprawie montażu progów 
zwalniających na ulicach Bro-
niewskiego i Żeromskiego in-
formuję, że swoje stanowisko 
w tej sprawie przedstawiłem 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
Pod Lodownią pismemz dnia 
1.08.2019 roku. Jak już in-
formowałem wcześniej progi 
zwalniające powodują nad-
mierne niszczenie nawierzchni 
( w miejscach mocowania), 
utrudniają spływ wód a w 
okresie zimowym utrudniają 
odśnieżanie.
Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że wstrząsy i drgania eksplo-
atacyjne są uciążliwe dla naj-
bliżej położonych posesji, a 
hamowanie i przyśpieszanie 
powoduje nadmierne wydzie-
lanie spalin.
Jednocześnie progi stanowią 
zagrożenie dla pojazdów jed-
nośladowych: rowerów i mo-
tocykli. Biorąc pod uwagę 
powyższe argumenty wniosek 
nie może być załatwiony pozy-
tywnie.
W celu uspokojenia ruchu na 
drogach publicznych w rejo-
nie osiedla mieszkaniowego 
zleciłem podległym służbom 
wykonanie projektu zmiany 

organizacji ruchu polegającej 
na ograniczeniu prędkości do 
30 km/godz i wdrożenie tegoż 
projektu w terenie. Dodatkowo 
informuję, że w ramach pr-
zebudowy ul. Orzeszkowej w 
2019 roku zostanie urządzo-
ne i oznakowane wyniesione 
przejście dla pieszych, które 
także będzie miało wpływ na  
uspokojenie ruchu  na tej ulicy.
W sprawie montażu ławek 
parkowych wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych proszę o 
sprecyzowanie zakresu i ilości 
ławek. Na terenie Miasta Gor-
lice drogami zarządza cztery 
instytucje, stąd przed podję-
ciem jakichkolwiek działań w 
tym zakresie konieczna jest 
wiedza o Pana oczekiwaniach. 
Jednocześnie informuję, że 
ławki nie mogą powodować 
utrudnień w ruchu pieszych i 
zawężać chodników powyżej 
dopuszczalnej normy.

M a r i o l a 
Migdar in-
t e r p e -
lowała w 
s p r a w i e 
p r a c 
związanych 
z uzupeł-

nieniem ubytków w 
nawierzchni działki miej-
skiej,  położonej przy ga-
rażach nad blokiem nr 22 
przy ul. Hallera
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną w dniu 28.03.2019 
r. w sprawie przeprowadze-
nia wskazanych w niej prac 
uprzejmie informuję, że w 
najbliższym czasie wykonane 
zostaną roboty związane z uzu-
pełnieniem klińcem ubytków w 
nawierzchni działki miejskiej,  
położonej przy garażach nad 
blokiem nr 22 przy ul. Hallera 
w Gorlicach.
Natomiast w kwestii remontu 
studni znajdującej się przy ww. 
budynku informuję, że zlecono 
przeprowadzenie prac związa-
nych z odnowieniem elemen-
tów tej studni.
Ponadto zostaną wykonane 
czynności polegające na odc-
zyszczeniu powierzchni muru 
oporowego, jaki znajduje się 
z pasie drogowym ulicy Hal-
lera (przy wjeździe na terenie 
Osiedla Korczak).

Adam Pie-
c h o w i c z 
złożył in-
terpelację 
w sprawie 
z a m o n -

towania kamery stacjonar-
nej na boisku sportowym 
przy ul. Batorego w Gorli-
cach.
W odpowiedzi na Pana inter-
pelację z dnia 27.03.2019 r. 
dotyczącą zamontowania ka-
mery stacjonarnej na boisku 
sportowym przy ul. Batorego 
w Gorlicach, informuję, że nie 
przewiduję wykonania monito-
ringu tego obiektu.
Wykonanie monitoringu w tym 
rejonie nie jest podyktowane 
moją niechęcią, lecz przyczy-
nami technicznymi. Wykona-
nie sieci teletechnicznej lub jej 
dzierżawa od operatora ze wz-
ględu na odległość od serwera 
skutkowałaby bardzo wysoki-
mi kosztami. Nie jest możliwe 
bezpośrednie przysyłanie ob-
razu z tego miejsca radiolinią 
do Urzędu Miejskiego ze wz-
ględu na konfigurację terenu 
oraz obiekty budowlane.    
Na terenie miasta zlokalizowa-
nych jest wiele obiektów uży-
teczności publicznej i na chwilę 
obecną również nie przewiduję 
ich zmonitorowania. Osoby, 
które czują się zagrożone lub 
będące świadkami takich zdar-
zeń mogą je przekazywać do 
Komendy Powiatowej Policji w 
Gorlicach. 

Tomasz Sz-
czepanik i 
Lucyna Ja-
mro inter-
pelowali też 
w sprawie 
z g ł o s z e ń 
m i e s z
kańców do-
tyczących 
dymu wy-
dobywają-
cego się z 
k o m i n ó w 
z a k ł a d ó w 
z l o k a l i -

zowanych w rejonie osied-
la Młodych oraz Chopina
W odpowiedzi na interpelację 
z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie zgłoszeń miesz-
kańców dotyczących dymu wy-
dobywającego się z kominów 
zakładów zlokalizowanych w 
rejonie osiedla Młodych oraz 
Chopina, uprzejmie informuję, 
iż wystąpiono w tej sprawie do 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Kra-
kowie, Delegatury w Nowym 
Sączu z prośbą o informację 
i zajęcie się przedmiotową 
sprawą, jako do organu kom-
petentnego w tym zakresie.
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W terminie od 18 marca do 
12 kwietnia br., na terenie 
Gorlic odbyły się wybory na 
Przewodniczących oraz Człon-
ków Zarządów Osiedli.  
W drodze głosowania miesz-
kańcy wybrali następujących 
Przewodniczących, na kolejne 
5 lat:
1. Zarząd Osiedla Nr 1 „Sta-
rówka” – Marian Puchajda
2. Zarząd Osiedla Nr 2 „Magda-

lena” – Michał Jurczyk
3. Zarząd Osiedla Nr 3 „Krome-
ra” – Halina Kordyl
4. Zarząd Osiedla Nr 4 „Ma-
riampol” – Danuta Brach
5. Zarząd Osiedla Nr 5 „Mło-
dych” – Małgorzata Mięki-
sz-Müller
6. Zarząd Osiedla Nr 6 „Zawo-
dzie” – Beata Kalisz
7. Zarząd Osiedla Nr 7 „Sokół” 
– Łukasz Wojnarski

8. Zarząd Osiedla Nr 8 „Kor-
czak” – Malwina Padoł
9. Zarząd Osiedla Nr 9 „Górne” 
– Czesław Sikora
10. Zarząd Osiedla Nr 10 
„Skrzyńskich” – Antoni Kukla
11. Zarząd Osiedla Nr 11 „Ły-
sogórskie” – Edward Marek
12. Zarząd Osiedla Nr 12 „Kra-
sińskiego” – Agnieszka Pa-
stuszak
  

Serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie w sprawy lo-
kalnych społeczności wszyst-
kim mieszkańcom uczestni-
czącym w wyborach, oraz 
dotychczasowym Zarządom. 
Nowo wybranym, jak i tym, 
którzy rozpoczynają kolejną 
kadencję, serdecznie gratulu-
jemy i życzymy pomyślności 
oraz dużo siły do działania! 
 

Wyniki wyborów do Zarządów Osiedli

5 kwietnia br. w Domu Polsko 
– Słowackim w Gorlicach odby-
ło się spotkanie grupy interdy-
scyplinarnej, podczas którego 
omówiono „Diagnozę zagrożeń 
społecznych wśród uczniów 
gorlickich szkół miejskich i po-
nadgimnazjalnych”. Diagnoza 
została przeprowadzona w roku 
2018 na terenie Miasta Gorlice”. 
Spotkanie poruszało problem 
zagrożeń związanych ze środka-
mi uzależniającymi wśród mło-
dzieży w naszym mieście.  
W roli prelegenta wystąpił p. 
Dawid Droździkowski – psy-

cholog, trener, socjoterapeuta, 
członek Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
w Wadowicach, Pełnomocnik 
Burmistrza Wadowic ds. Re-
alizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii, 
współtwórca i partner zarzą-
dzający Centrum Działań Pro-
filaktycznych, prezes Fundacji 
Centrum Działań Profilaktycz-
nych. Jest doświadczonym 
twórcą i realizatorem licznych 
projektów szkoleniowych i ba-

dawczych w obszarze profilak-
tyki uzależnień i przemocy.  
W dalszej części wydarzenia 
odbyły się rozmowy i konsul-
tacje uczestników, czyli przed-
stawicieli placówek i instytucji 
działających na rzecz dziecka i 
jego rodziny. Na koniec odbyło 
się szkolenie „Wychowanie do 
wolności”, które poprowadził p. 
Tomasz Gubała – pełnomocnik 
wójta gminy Zielonki ds. prze-
ciwdziałania uzależnieniom, 
profilaktyk, autor programów 
profilaktycznych „CUDER”, „Ar-
chezja”, „Autorytety” oraz reali-

zator kampanii społecznej „No-
-promil, No-problem”, założyciel 
i prezes Fundacji Wspomaga-
jącej Wychowanie „Archezja”. 
W spotkaniach grupy inter-
dyscyplinarnej uczestniczą 
nauczyciele i pedagodzy z te-
renu Miasta i powiatu oraz 
przedstawiciele instytucji 
działających w obszarze pro-
filaktyki uzależnień, tj. Policji, 
kuratorów sądowych, PCPR i 
placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Spotkania grupy 
interdyscyplinarnej koordynuje 
Poradnia Psychologiczno – Pe-
dagogiczna w Gorlicach, przy 
współpracy Wydziału Oświaty, 
Kultury i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego  Gorlicach. 
Współpraca ta prowadzona 
jest w ramach realizacji zadań 
z Miejskiego Programu Rozwią-
zywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomanii dla Miasta 
Gorlice na rok 2019.

Diagnoza zagrożeń społecznych wśród gorlickich szkół
Spotkanie grupy interdyscyplinarnej

30 kwietnia br. w Miejskich 
Zespołach Szkół Nr 5 i 6 w 
Gorlicach odbył się cykl spo-
tkań dla najstarszych uczniów 
o konsekwencjach zażywania 
dopalaczy i narkotyków.  
Spotkanie poprowadzili asp. 
sztabowy Grzegorz Szczepa-
nek – rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Gorlicach oraz Marek Szczot-
kowski – były policjant – edu-
kator ds. narkomanii, specja-

lista ds. nieletnich, społeczny 
kurator sądowy, profilaktyk w 
zakresie zagrożeń małolet-
nich oraz wpływów wycho-
wawczych na dziecko.  
Zajęcia zrealizowane zostały 
w ramach kampanii Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji „Narkotyki i do-
palacze zabijają”, której ha-
sło brzmi „Szkoda ciebie na 
takie patoklimaty”. Kampania 
organizowana jest w ramach 

Programu ograniczenia prze-
stępczości i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpiecz-
niej im. W. Stasiaka na lata 
2019-2020”, która ma na 
celu zwiększenie świadomości 
młodych ludzi na temat nie-
bezpieczeństw związanych z 
zażywaniem narkotyków i do-
palaczy, a także konsekwencji 
zarówno zdrowotnych, praw-
nych i społecznych uzależnie-
nia.

Rozmawiali o konsekwencjach zażywania dopalaczy i narkotyków

Burmistrz Miasta Gorlice informuje, że zgodnie z Posta-
nowieniem Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu, zmia-
nie uległa siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11, 
siedziba będzie znajdować się w Domu Polsko-Słowackim, 
Rynek 1 (dotychczas siedziba mieściła się w Państwowej 

Szkole Muzycznej, ul. Wróblewskiego 12).
Zmiana ma zastosowanie od wyborów do Parlamentu  

Europejskiego zarządzonych na 26 maja br.

Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
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4 maja br., w Sękowej, odbyła 
się dziewiąta rekonstrukcja Bi-
twy pod Gorlicami. Poprzedzona 
została wspólną ekumeniczną 
modlitwą przedstawicieli trzech 
wyznań- ks. Jacka Piroga, pro-
boszcza parafii katolickiej w 
Sękowej, ks. Piotra Koczmara, 
proboszcza parafii greckokatolic-
kiej w Łosiu oraz ks. Mirosława 
Cidyły, proboszcza parafii pra-
wosławnej w Bartnem. Po przy-
witaniu przybyłych gości przez 
wójta gminy Sękowa Małgorzatę 
Małuch, rozpoczęła się rekon-
strukcja epizodu Bitwy pod Gor-
licami, historycznego wydarzenia 
sprzed 104 lat. Około 10 tys. 

widzów obserwowało w napię-
ciu półtoragodzinne widowisko 
batalistyczne. Na wzgórzu bronili 
się żołnierze rosyjscy. Wzgórze 
zdobywały wojska austro- wę-
gierskie i pruskie. Nad wzgórzem 
latały rosyjskie samoloty, słychać 
było huk armat i eksplozje poci-
sków, toczyły się walki konnicy i 
potyczki ręczne piechoty...
W rekonstrukcji uczestniczyło 
150 rekonstruktorów z Polski, 
Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji. 
Bezpośrednią relację rekonstruk-
cji Bitwy pod Gorlicami można 
można było oglądać w Sękowej 
oraz na telebimie na gorlickim 
Rynku. 

Rekonstrukcja Bitwy pod Gorlicami

2 maja br., w 104. rocznicę Bi-
twy Gorlickiej, przy pięknej, 
słonecznej pogodzie, z gor-
lickiego Rynku wystartował II 
Międzynarodowy Półmaraton 
„Bitwa pod Gorlicami”. Na trasę 
Gorlice - Łużna pobiegło ponad 
stu zawodników. Wspaniale 
przypomnieli i upamiętnili tra-
giczne wydarzenia,, przełomu 
pod Gorlicami „ z 1915 roku, 
pokonując dystans 21 km. Na 

mecie biegu, zlokalizowanej na 
Wzgórzu Pustki- największej na 
Ziemi Gorlickiej nekropolii żoł-
nierskiej, zwyciężył Paweł Smę-
dowski z Sękowej, pokonując 
Pawła Strękowskiego z Krakowa 
i Mariusza Szkaradka z Nowego 
Sącza. Wśród pań zwyciężyła 
Katarzyna Kmieć z Perły, drugie 
miejsce zajęła Marcelina Gabo-
rek z Kamionki Wielkiej, a trze-
cia była Anna Skóra z Jedlicza. 

Półmaraton
„Bitwa pod Gorlicami”
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11 kwietnia br. w hali gorlickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbyły się XXIII Wojewódzkie 
Mistrzostwa OHP w Halowej 
Piłce Nożnej Chłopców, po 
raz 13 organizowane przez 
6-38 Hufiec Pracy w Gorli-
cach, wspólnie z Małopolską 
Wojewódzką Komendą OHP. 
Honorowy patronat nad Mi-
strzostwami objął Burmistrz 
Gorlic Rafał Kukla.  
W tym roku po eliminacjach 
regionalnych do wojewódz-
kiego etapu dostały się na-
stępujące drużyny: 6-33 ŚHP 
Nowy Sącz, 6-36 HP Sko-
mielna Biała, 6-18 HP Kęty, 
6-11 HP Wadowice, 6-6 HP 
Proszowice, 6-10 HP Myśleni-
ce, 6-34 HP Stary Sącz, CKiW 
Tarnów oraz drużyna gospo-
darzy z 6-38 HP Gorlice.  
Swoją obecnością na turnie-
ju zaszczycili: Radna Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 
Jadwiga Wójtowicz, Staro-
sta Powiatu Gorlickiego Maria 
Gubała, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Roman Dziubi-
na, Radny Powiatu Krzysztof 
Zagórski oraz Dyrektor Wy-

działu Edukacji, Kultury, Spor-
tu i Promocji Tadeusz Mikrut. 
Miasto Gorlice w wydarze-
niu reprezentowali: Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Kierownik Wydziału Oświaty 
Kultury i Spraw Społecznych 
Aleksander Augustyn, a tak-
że Radne Rady Miasta Gor-
lice Bogumiła Burkot i Maria 
Ludwin. Obecni byli również 
Dyrektorzy szkół i pracodaw-
cy współpracujących z hufcem 
oraz lokalne media.  
Uroczyste rozpoczęcie Mi-
strzostw poprzedzone zo-
stało wysłuchaniem hejnału 
Gorlic. Komendant 6-38 HP 
Gorlice Piotr Dziedzina, przy-
witał wszystkich gości, na-
stępnie głos zabrała Starosta 
Powiatu Gorlickiego Maria 
Gubała, która zachęciła do 
rywalizacji o Puchar Burmi-
strza słowami piosenki OLE 
OLE OLE. Oficjalnego otwar-
cia dokonał Burmistrz Miasta. 
Miłym akcentem był występ 
grupy tanecznej z MDK w Gor-
licach, po którym uczestnicy 
przystąpili do rozgrywek w 
fazie grupowej. Do fazy pu-

charowej awansowały: 6-38 
HP Gorlice, 6-33 ŚHP Nowy 
Sącz, CKiW Tarnów, 6-34 
HP Stary Sącz. Mecze półfi-
nałowe były bardzo zacięte 
i o wejściu do finału decy-
dowały rzuty karne.  
Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna, 6-33 ŚHP Nowy Sącz, 
która wywalczyła puchar 
Prezesa Podokręgu Piłki 
Nożnej w Gorlicach.  
Finał okazał się być ciekawym 
i zaciętym pojedynkiem, roze-
granym na wysokim poziomie 
pomiędzy drużynami CKiW Tar-
nów i 6-34 HP Stary Sącz. Po 
serii rzutów karnych zwycięzcą 
turnieju został CKiW Tarnów, 
zdobywając puchar Burmistrza 
Gorlic. Drugie miejsce oraz pu-
char Komendanta Wojewódz-
kiego zdobyła drużyna z 6-34 
HP Stary Sącz. Zwycięskie dru-
żyny zostały wyróżnione me-
dalami oraz cennymi nagroda-
mi rzeczowymi ufundowanymi 
przez pracodawców, Urząd 
Miejski w Gorlicach i Komen-

danta Wojewódzkiego.  
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Dominik Rzepka 
z CKiW Tarnów, najlepszym 
bramkarzem Wiktor Chrobak 
z  6-34 HP Stary Sącz, kró-
lem strzelców Kamil Baran z 
6-33 ŚHP Nowy Sącz. Puchar 
Fair-play trafił do Macieja 
Myśliwca z 6-38 HP Gorlice. 
Komendant 6-38 HP Gorlice 
Piotr Dziedzina podziękował 
młodzieży za zdrową rywaliza-
cję i walkę fair play. Złożył rów-
nież podziękowania wszystkim 
fundatorom pucharów, statu-
etek oraz nagród rzeczowych. 
Zakończenia XXIII Wojewódz-
kich Mistrzostwa OHP w Ha-
lowej Piłce Nożnej Chłopców 
dokonał w imieniu Burmistrza 
Gorlic Kierownik Wydzia-
łu Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych Aleksander Au-
gustyn, dziękując za organi-
zację turnieju oraz składając 
życzenia przed zbliżającymi 
się Świętami Wielkanocnymi. 
Tekst – Grzegorz Tumidajewicz

XXIII Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej

Zwycięski kickboxingowy debiut reprezentanta Gorlic!
27 kwietnia br., na hali MOSiR, 
w Nowym Sączu, odbyła się 
gala DSF Kickboxing Challenge. 
W czasie wydarzenia, zadebiu-
tował reprezentant Gorlickiego 
Klubu Sportów Walki Daniel 
Czeluśniak, który wygrał swoją 
pierwszą galową walkę.  
Sportowej rywalizacji przyglą-
dała się również gorlicka pu-
bliczność, wspierająca dopin-
giem reprezentanta naszego 
miasta. 
Na trybunach nie zabrakło 
także Burmistrza Miasta Gor-
lice Rafała Kukli, który wrę-
czył puchar zwycięzcy. Walka 
transmitowana była w ogól-
nopolskiej telewizji TVP Sport. 
Daniel Czeluśniak w Gorlic-

kim Klubie Sportów Walki 
trenuje pod okiem Tomasza 
Mordarskiego i Marcina Zyg-
munta. Miasto Gorlice wspiera 
organizację poprzez udzie-
lenie dotacji na szkolenie i 
udostępnienie sali Gorlickie-
go Centrum Kultury.  
Organizatorem wydarzenia 
była DSF KICKBOXING CHAL-
LENGE, największa w Polsce 
federacja organizująca cyklicz-
ne imprezy sportowe z zawodo-
wymi walkami kickbokserskimi, 
ściśle współpracująca z Polskim 
Związkiem Kickboxingu.  
Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów! 
Źródło: Facebook DSF KICKBOXING CHAL-
LENGE
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13-14 kwietnia br., po raz 
pierwszy odbył się TLC CUP - 
ogólnopolski turniej piłki noż-
nej zawodników urodzonych 
w 2010 roku, którego orga-
nizatorem była Akademia Pił-
karska Aserekteam.  
Rywalizacja, która począt-
kowo miała odbyć się na 
stadionie w Gorlicach, ze 
względu na warunki pogo-
dowe została przeniesiona 
na boisko przykryte balonem 
Szalowa Sport Arena.  
18 drużyn z całej Polski, w 
tym trzy drużyny z Warszawy 
(m.in Barca Academy, oficjalna 
szkółka piłkarska FC Barcelo-
ny) przez dwa dni rywalizowa-
ły o zdobycie tytułu zwycięzcy 
pierwszej edycji turnieju TLC 
CUP. Najlepszą drużyną oka-
zał się UKS SMS Mielec, któ-
ry wyprzedził KS Zakopane 
i Barca Academy Warszawa. 
Gospodarz Turnieju, po bardzo 
dobrej grze pierwszego dnia, 
wylądował w grupie srebrnej, 
by na koniec całego turnie-
ju zająć 11 miejsce.  
W TLC CUP udział wzięły 
również drużyny Beniami-
nek PROFBUD Krosno, Gigant 
Smile Warszawa, Puszcza Nie-
połomice, Mineralni Krynica, 
MULKS Pustynia, Akademia 
Kolejarz, AP Wielogłowy, Aka-
demia Sandecja, FFA Warsza-
wa, Orzeł Piaski Wielkie Kra-
ków, AP Limanovia, Beskidzka 
Akademia Piłkarska, Lech Po-
znań FA Kołaczyce, Champions 
Brzesko i gościnnie Akademia 
Piłkarska Respect.  
W uroczystości zakończenia 
turnieju udział wzięli zaprosze-
ni goście i sponsorzy. Puchary, 
dyplomy, nagrody rzeczowe 
i medale dla każdego uczest-
nika wręczali: przedstawiciel 
tytularnego sponsora turnieju 
Łukasz Osikowicz, w imieniu 
Burmistrza Miasta Gorlice Ra-
fała Kukli jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz, Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach 
Mariusz Duszowicz, właściciel 
firmy TR Ubezpieczenia To-
masz Romaszko i Organizator 
Turnieju Arkadiusz Serafin.  
Dziś po prostu jestem szczę-
śliwy. Zrobiliśmy świetny 
turniej, w którego przygoto-
wanie i przebieg włączyło się 

Młodzi piłkarze rywalizowali w Turnieju TLC CUP
mnóstwo ludzi: Organizatorzy, 
Rodzice naszych chłopaków z 
Aserka, Sponsorzy, partnerzy 
turnieju, Miasto Gorlice, lu-
dzie z TLC - Pan Łukasz, Ja-
cek, dział marketingu, załoga 
OSiR z Dyrektorem Mariuszem 
Duszowiczem, TheLine, Gru-
pa filmowa „Cmy” i ludzie od 
logistyki. Wszyscy dołożyli-
śmy cegiełkę z której wyszła 
całość. Dziękuję każdemu z 
osobna i wszystkim razem. 
Jestem dumny, że zrobiliśmy 
to!. Mamy zielone światło na 
kolejną edycję TLC CUP, której 
nie mogę się doczekać - pod-
sumował Arkadiusz Serafin 
Tekst: Akademia Piłkarska Aserekteam, Fo-
to:theLine., Bogusław Budzioch


