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27 maja 2021 roku, na 
Cmentarzu Nr 91 w Gorli-
cach, odbyła się uroczystość 
uczczenia pamięci żołnierzy 
słoweńskich oraz bohaterów 
Bitwy pod Gorlicami, zorgani-
zowana przez Ambasadę Re-
publiki Słowenii oraz Miasto 
Gorlice.
Z tej okazji, do Gorlic z wi-
zytą przybyli wyjątkowi goś-
cie – Ambasador Republiki 
Słowenii Božena Forštnarič 
Boroje wraz z Attaché Obro-
ny Republiki Słowenii Goraz-
dem Bartolem, Konsul Ge-
neralny Węgier w Krakowie 
Tibor Gerencsér, Konsul Ge-
neralny Republiki Austrii w 
Krakowie Philipp Charwath, 
Konsul Republiki Słowackiej 
Slavomír Nagy, Honorowy 
Konsul Generalny Republiki 
Austrii Andrzej Tombiński 
oraz – w imieniu Wojewody 
Małopolskiego Łukasza Kmi-
ty – Radosław Ostrożański z 
Wydziału Rewaloryzacji Za-
bytków Krakowa i Dziedzic-
twa Narodowego.
Już drugi rok z rzędu, ze wz-
ględu na trwającą pandemię i 
związane z nią ograniczenia, 
nie mogliśmy się spotkać w 
szerszym gronie 2 maja – w 
rocznicę pamiętnej Bitwy 
Gorlickiej. Bohaterów tam-
tych dni – zarówno gorliczan, 
jak i żołnierzy innych naro-
dowości, którzy nierzadko, 
w bezimiennych mogiłach, 
spoczywają setki kilometrów 

Międzynarodowe uroczystości na Cmentarzu nr 91

od ojczystej ziemi, uczest-
nicy wczorajszych uroczys-
tości uczcili poprzez złożenie 
wiązanki kwiatów i zniczy pod 
pomnikiem żołnierzy słowe-
ńskich 1914 -1918 oraz kr-
zyżem centralnym.
Wizyta w naszym mieście, 
była okazją do przedstawie-
nia wizji artystycznej Mu-
zeum I Wojny Światowej w 
Gorlicach, która spotkała się 
z zaciekawieniem i aprobatą 
naszych zagranicznych przy-
jaciół.
Zagraniczni goście odwiedzi-
li także Muzeum Regionalne 
PTTK im. Ignacego Łuka-
siewicza.
O godzinie 17.00, w Gale-
rii Sztuki „Dwór Karwacja-
nów“, miał miejsce wernisaż 
niezwykłej wystawy malar-
stwa Igora Banfiego – zna-
nego i cenionego artysty 
słoweńskiego. Prace malarza 
są w większości poświęcone 
krajobrazowi, lecz – jak sam 
mówi – krajobraz ten nie jest 
tym, co widzimy wokół nas, 
czymś, co identyfikowałoby 
określony obszar geograficz-
ny, a raczej medium, w któ-
rym poszukuję tzw. krajobra-
zu wewnętrznego. Wystawa 
współorganizowana jest 
przez Ambasadę Republiki 
Słowenii w Warszawie oraz 
Urząd Miejski w Gorlicach.
Wystawa potrwa do 23 
czerwca br. Serdecznie za-
praszamy!
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URZĄD MIEJSKI 
W GORLICACH

tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz

SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek – Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO – PODATKOWEJ

Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I PROMOCJI
Wojciech Zapłata – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Krzysztof Tybor – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków  
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach po 
wcześniejszym ustaleniu terminu 

z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.
Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  

w zakładce Wydziały.

3maj 2021

Z okazji Dnia Samorządu Te-
rytorialnego wszystkim Sa-
morządowcom Ziemi Gorlickiej, 
Radnym Rady Miasta Gorlice, 
Przewodniczącym i Członkom 
Zarządów Osiedli, pracowni-
kom Urzędu Miejskiego w Gor-
licach oraz współpracującym z 
nami instytucji i jednostek skła-
dam serdeczne podziękowania 
za trud i wspólną pracę dla 

dobra naszej Małej Ojczyz-
ny. Życzenia kieruje również 
do włodarzy i pracowników 
Powiatu i Gmin.
Dziękuję nie tylko za su-
mienne wykonywanie swoich 
obowiązków, ale także za 
pasję i serce, które wkładacie 
Państwo w działania na rzecz 
Gorlic, Ziemi Gorlickiej i lokal-
nej społeczności.

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

24 maja  br., w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach, odbył się uroczysty 
apel z okazji Dnia Strażaka, który 
był okazją do wręczenia odzna-
czeń oraz awansów na wyższe 
stopnie służbowe. Podczas uroc-
zystości, wręczone zostały również 
podziękowania za wsparcie ochro-
ny przeciwpożarowej powiatu 
gorlickiego. Wśród wyróżnionych 
znalazł się także Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.
W uroczystości, prócz funkcjona-
riuszy Straży Pożarnej na czele z 
Komendantem Powiatowym PSP 
w Gorlicach bryg. Krzysztofem 
Gładyszem, udział wzięli: Poseł na 
Sejm RP Barbara Bartuś, Radna 
Województwa Małopolskiego Jad-
wiga Wójtowicz, Starosta Gorlicki 
Maria Gubała.
W trakcie spotkania podsumowane 
zostały dotychczasowe działania 
PSP. Zaproszeni goście przekazali 
także podziękowania za oddaną 
służbę i pomoc drugiemu człowie-
kowi, która w okresie pandemii 
była szczególnie ważna.
Serdecznie gratulujemy wszystkim 
awansowanym oraz wyróżnionym!

Fotografie: M. Książkiewicz / Gorlice112.pl

Życzę dalszych sukcesów, 
niesłabnącego zapału i 
wytrwałości w tej niezmier-
nie ważnej i odpowiedzialnej 
służbie, powodzenia w realiza-
cji nowych, ambitnych zamier-
zeń oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i rodzinnym.

Z poważaniem
Rafał Kukla

Apel z okazji Dnia Strażaka
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26 maja br., na gorlickim 
Rynku odbył się ekologiczny 
happening przygotowany we 
współpracy ze Starostwem 
Powiatowym i Ekobohaterami 
z Kromera!
W czasie akcji można było 
dowiedzieć się czym są i jak 
obliczyć ślad wodny, skonsul-
tować się z Ekodoradcą, dać 
drugie życie swoim nieużywa-
nym ubraniom, wymienić 

Ekopiknik za nami!
elektrośmieci na żarówki i 
zagrać w grę miejską.
Nie zabrakło gości, w tym 
m.in. Radnej Wojewódz-
twa Małopolskiego Jadwigi 
Wójtowicz, Starosty Powia-
tu Gorlickiego Marii Gubały 
i Burmistrza Miasta Gorlice 
Rafała Kukli.
Każdy miał okazję uwiecznić 
swoje ekobohaterstwo przy 
fotoramce!

26 maja br. uczestnicy gorlickiego 
Hufca Pracy wzięli udział w spotka-
niu kończącym udział w projekcie 
„Tradycyjny sad’’. Jest to ogólnopol-
ski projekt edukacyjny organizowa-
ny przez Fundację Banku Ochrony 
Środowiska, z myślą o zachowaniu 
różnorodności biologicznej Polski 
i zdrowiu społeczeństwa. Projekt 
polega na poznaniu sadowniczego 
dziedzictwa polskich ziem i resty-
tucji starych odmian drzew w for-
mie mini sadu.
Młodzi ludzie wraz z wychowawca-

mi udali się na teren placu zabaw w 
Sokole i Eko-parku, który powstanie 
tuż obok, by wspólnie posadzić dr-
zewka owocowe. W ramach projektu 
zakupiono 5 drzewek - starych od-
mian czereśni. Ponadto zasadzono 
drzewka i krzewy, otrzymane od Ga-
licyjskiej Fundacji Rozwój i Edukacja 
z Krzywej. Finał projektu upłynął 
w sympatycznej atmosferze i pięk-
nej aurze. Spotkanie zakończyło 
się spacerem po terenie przyszłego 
Eko-parku, obserwacją przyrody i 
dyskusją o przyszłych działaniach. 

Finał projektu „Tradycyjny Sad“

Pierwsza partia nakrętek, któ-
re wspólnie zebraliśmy w sercu 
przy ul. Jagiełły, została prze-
kazana! Blisko 50 worków, czyli 
ok. 870 kg trafiło do rodziców 
Poli, która czeka na operację 
serduszka!
Poli pomóc możemy jeszcze w 
następujący sposób:
na portalu zrzutka.pl, gdzie 
trwa akcja zbiórki pieniędzy -> 
https://zrzutka.pl/8uycbn
rodzice apelują o oddawanie 
plastikowych zakrętek, z których 
dochód zostanie przekazany na 
operację. Nakrętki z gorlickiego 
serca zostały już przekazane, 
cały czas jednak trwa akcja ich 
zbórki i można je oddawać jesz-
cze m.in. w redakcji Halogorlice 
(ul. Podkościelna 5).

Zachęcamy do dalszego wrzu-
cania nakrętek do naszego ser-
ducha, po uzbieraniu większej 
ilości zostaną one przekazane 
na kolejny szczytny cel - rehabi-
litację oraz sprzęt rehabilitacyj-
ny, zakup lekarstw oraz wspar-
cie rozwoju Kubusia Chochołka. 
Chłopiec cierpi na niezwykle 
rzadkie schorzenie genetyczne, 
mutację w genie UNC80, która 
powoduje m.in. ciężką hipoto-
nię mięśniową.

Rehabilitację Kubusia można 
też wesprzeć poprzez zrzutka.pl 
-> https://zrzutka.pl/3spper

O Poli
5 lutego 2021r. w Krakowie pr-
zyszła na świat Pola. Malutka 

bezbronna dziewczynka, która 
w pierwszych chwilach swoje-
go życia zawalczyła o swój od-
dech i dzięki temu jest dzisiaj z 
nami. Pola Wiktoria - bo rodzice 
pragną, żeby o siebie walczyła 
i zwyciężyła - urodziła się z 

całkowitym wspólnym kanałem 
przedsionkowo-komorowym. 
Mówiąc prościej - jej serce nie 
ma przegród ani zastawek, nie 
ma komór i przedsionków. Jest 
niekompletne.

Gorliczanie pomogli malutkiej Poli! 
Zebraliśmy samochód nakrętek!
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17 maja br., w sali Starostwa Po-
wiatowego, Burmistrz Rafał Kukla 
odebrał z rąk Marty Malec – Lech, 
członka Zarządu Województwa 
Małopolskiego, promesę w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzyso-
wej. Dzięki złożonemu przez Mia-
sto Gorlice wnioskowi, już wkrótce 
do gorlickich szkół trafi 25 lapto-
pów, z których skorzystają ucznio-
wie i nauczyciele. To kolejny sprzęt 
dla MZS - ów pozyskany dzięki 

programom grantowym.
Promesy przedstawicielom gmin 
ziemi gorlickiej oraz fundacji wrę-
czyli też Radni Województwa Ma-
łopolskiego - Jadwiga Wójtowicz, 
Stanisław Pasoń i Grzegorz Bie-
droń. Promesy otrzymali: Fundacja 
„Bliżej Dziecka” z Bugaja, gminy: 
Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łu-
żna, Ropa, Sękowa, Miasto Gorlice 
oraz Powiat Gorlicki.
Trwająca pandemia wpływa na 

Laptopy dla gorlickich szkół – promesy na wsparcie cyfrowe odebrane
wszystkie dziedziny naszego życia, 
mimo powrotu dzieci do szkół od-
powiedni sprzęt to w dzisiejszych 
czasach podstawa.
Laptopy zostały zakupione w ra-
mach programu grantowego pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzyso-
wa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryza-
cja szkół i placówek oświatowych” 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Województwa Małopolskiego 
2014-2020, Poddziałanie 10.1.6.  

Cyfryzacja szkół prowadzących 
kształcenie ogólne typ A. gran-
ty na zakup sprzętu do nauki 
zdalnej”. W wyniku przeprowa-
dzonego konkurs Miasto Gorli-
ce otrzymało dofinansowanie 
w kwocie 74.999,25 zł.
W zeszłym roku prawie 200 
laptopów w ramach progra-
mów wsparcia zostało zaku-
pionych przez Miasto.

30 maja br. w Nowohuckim Cen-
trum Kultury w Krakowie, pod-
czas uroczystej gali wyłonieni 
zostali laureaci Plebiscytu TADEK 
2020. Miło nam poinformować, 
że Statuetka Tadeusza Kościusz-
ki, przyznawana przez Chorągiew 
Krakowską ZHP, trafiła do rąk bur-
mistrza Rafała Kukli.
Małopolscy Harcerze docenili 
aktywny udział, pomoc oraz za-
angażowanie włodarza naszego 
miasta w życie społeczne Gorlic i 
działających tu organizacji, w tym 
gorlickiego Hufca ZHP, przyznając 
nagrodę w kategorii „Szlak 
Jedwabny - Partner“.
Celem plebiscytu TADEK na 
Najlepszych Instruktorów ZHP 
Chorągwi Krakowskiej za rok 2020, 
jest nagrodzenie harcerzy, instruk-
torów, starszyzny harcerskiej oraz 
partnerów harcerstwa, którzy w 
swojej codziennej działalności wy-
kazują się szczególną inicjatywą, 
postawą godną naśladowania i 
zaangażowaniem.
Od początku zajmowania prze-
ze mnie stanowiska burmistrza, 

staram się wspierać działalność 
Związku Harcerstwa Polskiego w 
Gorlicach. Niezmiernie cieszy fakt, 
że w tych trudnych, burzliwych 
czasach działa organizacja, która 
wspiera rozwój młodzieży, opie-
rając go na solidnych fundamen-
tach i pięknych, uniwersalnych 
wartościach. Gorliccy harcerze 
zawsze z chęcią angażują się w lo-
kalne uroczystości, niejednokrot-
nie uświetniając swoją obecnością 
ważne dla miasta daty, za co prag-
nę im serdecznie podziękować. 
Wyrazem tej wdzięczności niech 
będzie także moja deklaracja 
dalszego aktywnego wspierania 
gorlickiego Hufca i chęci wspó-
łpracy ze Związkiem Harcerstwa 
Polskiego. Korzystając z okazji, 
składam wszystkim serdeczne 
życzenia zdrowia, pogody ducha, 
której z pewnością Harcerzom nie 
brakuje, wytrwałości w dążeniu do 
wyznaczonych celów i satysfakcji 
z ich osiągania. Z harcerskim po-
zdrowieniem „Czuwaj”, raz jesz-
cze dziękuję za to wyróżnienie! – 
mówi burmistrz Rafał Kukla.

Burmistrz Miasta Gorlice laureatem plebiscytu TADEK

28 maja br. burmistrz Rafał 
Kukla wręczył dyplom i na-
grodę Pani Beacie Mituś z 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
za trud włożony w działania 
na rzecz upowszechniania i 
rozwoju czytelnictwa.

W spotkaniu udział wzięli też 
Kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Promocji Wojciech 
Zapłata oraz Dyrektor MBP w 
Gorlicach Joanna Kalisz – Dziki.

Serdecznie gratulujemy nag-
rody!

Wręczono nagrodę za 
upowszechnianie czytelnictwa
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Zakończyła się realizacja placu 
postojowego na ulicy Hallera mię-
dzy blokami 4 i 6. Plac powiększył 
się o dodatkowe miejsca, co z 
pewnością ułatwi życie mieszkań-
com.
Roboty wykonywane były na pod-
stawie porozumienia pomiędzy 
Miastem Gorlice i Spółdzielnią 

Mieszkaniową Małopolska, gdyż 
prace prowadzone były na dwóch 
odrębnych działkach.
Roboty polegały m.in. na ro-
zebraniu podbudowy betonowej 
i z masy asfaltowej, wykonaniu 
nawierzchni placu z kostki beto-
nowej i płyt ażurowych, ułożeniu 
krawężników betonowych.

Większy parking przy ul. Hallera 4 i 6

Zakończyła się budowa kana-
lizacji deszczowej w ul. Spa-
cerowej i ul. Kochanowskiego 
bocznej. Był to kolejny etap 
prac w tym rejonie.
W ramach inwestycji wy-
budowano kolektor w ulicy 
Kochanowskiego bocznej o 

długości około 170 mb oraz 
kolektor w ul. Spacerowej o 
łącznej długości ok. 180 mb 
wraz z niezbędną infrastruktu-
rą techniczną.
Po wykonanych robotach 
uporządkowano teren.

Kanalizacja deszczowa ul. Spacerowej i ul. Kochanowskiego bocznej

Zakończyła się realizacja ko-
lejnego zadania w ramach 
Budżetu Obywatelskiego. Przy 
ul. Żeromskiego, obok bloku 
nr 22, został zmodernizowany 
plac postojowy.

Na miejsce starych płyt 
ażurowych została położona 
nowa nawierzchnia z kostki 
betonowej.
Prace wykonał Miejski Zakład 
Usług Komunalnych.

Modernizacja placu 
przy ul. Żeromskiego

Gorlice walczą o Podwórko Nivea.
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„MAŁOPOLSKA” bierze udział w 
tegorocznej edycji znanego pro-
jektu “Podwórko Nivea”.
Rozpoczęło się głosowanie, 
dające zwycięzcy szansę otrzy-
mania jednego z 15 fantastycz-
nych podwórek Nivea. Prosimy 
o Państwa wsparcie i codzien-
ne głosowanie, które trwa do 
15.07.2021 r.
Od nas zależy, czy w Gorlicach, 

przy ul. Słonecznej obok boiska 
sportowego stanie nowy, piękny 
plac zabaw. Wystarczy założyć 
konto i głosować codziennie! Za-
chęcamy również do zaproszenia 
swoich znajomych – im więcej 
osób, tym więcej codziennych 
głosów.
Głos można oddać tutaj https://
podworko.nivea.pl/2021/lokaliza-
cja/456-gorlice
Źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAŁOPOL-
SKA”



AKCJA 

LATO 2021! 

• 25.06 - 9.00 Liga seniorów –  
strzelanie z broni pneumatycznej - 2 zł 

• 01.07 - 09.00 Turniej szachowy - bezpłatnie
• 07.07 - 16.00 Gimnastyka - bezpłatne 
• 12.07 - 10.00 Turniej darta dla dzieci - bezpłatnie
• 14.07 - 16.00 Gimnastyka - bezpłatne
• 21.07 - 16.00 Gimnastyka - bezpłatne  
• 28.07 - 16.00 Gimnastyka - bezpłatne

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 Hala Sportowa OSiR

 Sala GCK

 Boiska do siatkówki 

 Korty OSiR

• 1.07 - 17:00  X GWS  – tenis stołowy - 2 zł 
• 20.08 - 9.00 Liga Seniorów – tenis stołowy - 2 zł

• 03.07 - 9.00 Otwarte Mistrzostwa Gorlic w siatkówce plażowej mężczyzn - 30 zł 
• 04.07 - 9.00 Otwarte Mistrzostwa Gorlic w siatkówce plażowej kobiet - 30 zł 

• 30.06 - 17.00 X GWS – tenis ziemny kobiet - 2 zł
• 06.07 - 16.30 X GWS – tenis ziemny kobiet - 2 zł 
• 07.07 - 10.00 Nauka tenisa - bezpłatnie 
• 07.07 - 16.30 X GWS – tenis ziemny mężczyzn - 2 zł 
• 14.07 - 10.00 Nauka tenisa - bezpłatnie
• 21.07 - 10.00 Nauka tenisa - bezpłatnie
• 28.07 - 10.00 Nauka tenisa - bezpłatnie

• 04.08 - 10.00 Nauka tenisa - bezpłatnie
• 11.08 - 10.00 Nauka tenisa - bezpłatnie
• 18.08 - 10.00 Nauka tenisa - bezpłatnie
• 25.08 - 10.00 Nauka tenisa - bezpłatnie

 Stadion OSiR
• 09.07 - 9.00 Liga Seniorów – krokiet -2 zł 
• 10.07 - 9.00 Turniej piłki nożnej „Małego Pola” - 200 zł
• 14.07 - 15.00 Turniej piłki nożnej  rocz. 2011-2012, 2013  

i młodsi - bezpłatnie
• 22.07 - 16.30 X GWS – strzelanie z łuku - 2 zł 
• 23.07 - 9.00 Liga Seniorów – Boules - 2 zł 
• 31.08 - 10.00 Wielobój sportowo-rekreacyjny - bezpłatnie

 Park Miejski
• 02.07 - 10.00 Nordic Walking 
• 09.07 - 10.00 Nordic Walking - bezpłatnie
• 16.07 - 10.00 Nordic Walking - bezpłatnie 
• 23.07 - 10.00 Nordic Walking - bezpłatnie
• 24.07 - 15.00 Nauka jazdy na rolkach - bezpłatnie 
• 27.07 - 17.00 Nauka jazdy na rolkach - bezpłatnie 
• 30.07 - 10.00 Nordic Walking - bezpłatnie
• 31.07 - 15.00 Nauka jazdy na rolkach - bezpłatnie

• 03.08 - 17.00 Nauka jazdy na rolkach - bezpłatnie
• 07.08 - 15.00 Nauka jazdy na rolkach - bezpłatnie
• 06.08 - 10.00 Nordic Walking - bezpłatnie
• 13.08 - 10.00 Nordic Walking - bezpłatnie

Pumptrack

Boisko ze sztuczną murawą

• 16. 07 - 11.00 Mistrzostwa Gorlic na pumptrack - bezpłatnie 

• 31.07 - 10.00 Wielobój sportowo-rekreacyjny  - bezpłatnie

 Basen odkryty OSiR
• 07.07 - 19.00 Fitness - bezpłatne
• 14.07 - 19.00 Fitness - bezpłatne
• 15.07 - 16.30 X GWS – ringo - 2 zł 
• 21.07 - 19.00 Fitness - bezpłatne 
• 28.07 - 19.00 Fitness - bezpłatne

• 04.08 - 16.00 Gimnastyka - bezpłatne 
• 06.08 - 9.00  Liga Seniorów – szachy/warcaby - 2 zł 
• 11.08 - 16.00 Gimnastyka - bezpłatne  
• 18.08 - 16.00 Gimnastyka - bezpłatne  
• 25.08 - 16.00 Gimnastyka - bezpłatne
• 26.08 - 9.00 Szachy - bezpłatnie

• 04.08 - 19.00 Fitness - bezpłatne
• 05.08 - 16.30 X GWS - beach tenis - 2 zł 
• 11.08 - 19.00 Fitness - bezpłatne
• 18.08 - 19.00 Fitness - bezpłatne
• 25.08 - 19.00 Fitness - bezpłatne



GORLICKIE CENTRUM KULTURY

   LIPIEC
PONIEDZIAŁKI
• 10.00 - 12.00 – „Wstęga kreatywności” – Park Miejski im. 

Wojciecha Biechońskiego (Altana), zajęcia bezpłatne,  
(bez zapisów)

• 10.00 - 11.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci I GRUPA,  
pracownia plastyczna GCK, 7-12 lat, (24 uczestników),  
zajęcia odpłatne 40 zł/osoba/miesiąc, zapisy: strefazajec.pl

• 11.30 - 12.30 – Zajęcia plastyczne dla dzieci II GRUPA,  
pracownia plastyczna GCK, 7-12 lat, (24 uczestników),  
zajęcia odpłatne 40 zł/osoba/miesiąc, zapisy: strefazajec.pl

• 18.00 - 19.00 – Gorlicka Scena Fitness TBC
• 19.00 - 20.00 – Gorlicka Scena Fitness DANCE,  

sala kameralna GCK (2 piętro), zajęcia płatne,  
zapisy: tel. 503018922

WTORKI
• 10.00 - 12.00 – „Wstęga kreatywności” - zajęcia  

w Parku Miejskim im. W. Mc Garveya w Gorlicach (Altana),  
zajęcia bezpłatne (bez zapisów)

• 10.00 - 11.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci I GRUPA,  
pracownia plastyczna GCK, 7-12 lat, (24 uczestników),  
zajęcia odpłatne 40 zł/osoba/miesiąc, zapisy: strefazajec.pl

• 11.30 - 12.30 – Zajęcia plastyczne dla dzieci II GRUPA,  
pracownia plastyczna GCK, 7-12 lat, (24 uczestników),  
zajęcia odpłatne 40 zł/osoba/miesiąc, zapisy: strefazajec.pl

• 10.00 - 12.00 – Zajęcia plastyczne dla młodzieży, pracownia 
plastyczna GCK, 12-18 lat, (15 uczestników),  
zajęcia bezpłatne, zapisy: tel. 502 287 087

• 10.00 - 11.30 „Kto Ty jesteś? Pogórzanin” sala kameralna GCK 
(2 piętro), 8-11 lat, zajęcia bezpłatne, zapisy: strefazajec.pl

ŚRODY
• 10.00 - 12.00 – „Wstęga kreatywności” – zajęcia  

w Gorlickim Centrum Kultury, zajęcia bezpłatne 
 (bez zapisów)

• 18.00 - 19.00 – Gorlicka Scena Fitness -  
płaski brzuch/strech

• 19.00 - 20.00 - Gorlicka Scena Fitness DANCE,  
sala kameralna GCK (2 piętro) , zajęcia płatne,  
zapisy: tel. 503018922 

CZWARTKI
• 10.00 - 11.30 „Kto Ty jesteś? Pogórzanin”, sala kameralna 

GCK (2 piętro), 8-11 lat, zajęcia bezpłatne,  
zapisy: strefazajec.pl (nie ma zajęć 1.07)

• 16.45 - 18.30 Tańce Pogórzan z RZT „Pogórzanie” - nabór 
otwarty, pracownia taneczna GCK, 18-99 lat,  
zajęcia bezpłatne, zapisy: tel. 503018922

W okresie wakacji 2021 Świetlice GCK będą czynne:
• Świetlica GCK, filia Sokół ul. Dukielska 73; od 1.07. do 23.07. oraz 23.08 do 31.08 od poniedziałku do czwartku  

w godz. 10.00 – 18.00, piątek od godz. 8.00 – 16.00
• Świetlica GCK, ul Krasińskiego od 1.07. do 9.07 oraz od 13.08 do 31.08 od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 12.30
• Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12; od 07.07. do 06.08. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
• Świetlica GCK, ul. Wyszyńskiego 35; od  01.07. do 30.07. oraz 30.08. - 31.08. od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 -12.30

 „Ence pence cztery ręce… czyli kogiel-mogiel artystyczny z Gorlickim Centrum Kultury.
Szczegółowe informacje w sekretariacie GCK (ul.Michausa 4, tel. 18 35 35 695) 
oraz na stronie www.gck.gorlice.pl

Szkoła Baletowa „PUENTA”
Zajęcia w dniach: 12.07/13.07/14.07/15.07/19.07
10.00 - 11.30 - warsztaty choreograficzne sala kameralna GCK (2 piętro), zajęcia płatne, zapisy: strefazajec.pl

Kurs tańca towarzyskiego I stopień
Zajęcia w dniach: 7.07/ 19.07/26.07
20.00 - 21.30, sala kameralna GCK (2 piętro), zajęcia płatne, zapisy: tel. 503018922

Kurs tańca towarzyskiego II stopień
Zajęcia w dniach: 14.07/ 21.07/ 28.07
20.00 - 21.30, sala kameralna GCK (2 piętro), zajęcia płatne, zapisy: tel. 503018922

ZAPISY OD 21 CZERWCA 2021r. 



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
FILIA MAGDALENA

Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach zaprasza dzieci  na bezpłatne zajęcia animacyjne organizowane w ramach akcji 
Wakacje z Biblioteką 2021. Spotkania będą się odbywały w lipcu w filii Magdalena (ul. Słoneczna 2).

• „MALI CIEKAWSCY W BIBLIOTECE” — EDUKACYJNE  WTORKI (6.07–27.07.2021)
• 6.07 - „Wędrówki z folklorem” — zajęcia edukacyjne na podstawie książki „Cuda wianki”. Polski folklor dla młodszych i starszych, 

Marianny Oklejak
• 13.07 - „Każda pora roku ma w sobie piękno” — zajęcia edukacyjno-plastyczne na podstawie książki „Drzewo”, Britty Teckentrup 
• 20.07 - „Strach ma wielkie oczy” — zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii na podstawie książek  

„Gruffalo i Dziecko Gruffalo”, Julii Donaldson 
• 27.07 - „Podróż do świata zmysłów” — zajęcia edukacyjne na podstawie książki „Wzrok, słuch, smak dają znak”, Marty Maruszczak
• „MALI MISTRZOWIE KODOWANIA” — TECHNOLOGICZNE CZWARTKI (1.07–22. 07.2021)
• 1.07 - „Poznajemy roboty”
• 8.07 - „Z płaskiego w przestrzenne i matematyczne wieże” — zajęcia z kolorowymi kubeczkami i matą do kodowania 
• 15.07 - „Wakacyjne kolorowanki 4D, czyli Quiver” — zabawy z aplikacją
• 22.07 - „Zabawy z aplikacją Lightbot i książką interaktywną”
• 29.07 -„Letnie Rozgrywki Gier Planszowych” — zostań mistrzem

Spotkania w ramach akcji Wakacje z Biblioteką 2021 odbywają się w godz. 11.00–12.00 i są kierowane do dzieci w wieku 6–9 lat. Zajęcia 
odbywają się we wtorki i czwartki w reżimie sanitarnym, może w nich uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

Wakacje z Bibliotekaą 2021

Ence pence cztery rece czyli kogiel-mogiel 

artystyczny z Gorlickim Centrum Kultury

ww

PONIEDZIAŁKI
• 10.00 - 12.00 – „Wstęga kreatywności” – Park Miejski  

im. Wojciecha Biechońskiego (Altana), zajęcia bezpłatne, 
(bez zapisów)

• 10.00 - 11.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci I GRUPA, 
pracownia plastyczna GCK, 7-12 lat, (24 uczestników), 
zajęcia odpłatne 40 zł/osoba/miesiąc,  
zapisy: strefazajec.pl

• 11.30 - 12.30 – Zajęcia plastyczne dla dzieci II GRUPA, 
pracownia plastyczna GCK, 7-12 lat, (24 uczestników), 
zajęcia odpłatne 40 zł/osoba/miesiąc, 
 zapisy: strefazajec.pl

WTORKI
• 10.00 - 12.00 – „Wstęga kreatywności” - zajęcia  

w Parku Miejskim im. W. Mc Garveya w Gorlicach 
(Altana), zajęcia bezpłatne, (bez zapisów)

• 10.00 - 11.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci I GRUPA, 
pracownia plastyczna GCK, 7-12 lat, (24 uczestników), 
zajęcia odpłatne 40 zł/osoba/miesiąc,  
zapisy: strefazajec.pl

• 11.30 - 12.30 – Zajęcia plastyczne dla dzieci II GRUPA, 
pracownia plastyczna GCK, 7-12 lat, (24 uczestników), 
zajęcia odpłatne 40 zł/osoba/miesiąc,  
zapisy: strefazajec.pl

• 10.00 - 12.00 – Zajęcia plastyczne dla młodzieży,  
pracownia plastyczna GCK, 12-18 lat, (15 uczest-
ników), zajęcia bezpłatne, zapisy: tel. 502 287 087ŚRODY

• 10.00 - 12.00 – „Wstęga kreatywności” – zajęcia  
w Gorlickim Centrum Kultury, zajęcia bezpłatne, (bez zapisów)

   SIERPIEŃ

Tańce Pogórzan z RZT „Pogórzanie”
Zajęcia w dniach: 5.08/ 12.08
16.45 - 18.30 - nabór otwarty, pracownia taneczna GCK,  
18-99 lat, zajęcia bezpłatne, zapisy: tel. 503018922

„Kto Ty jesteś? Pogórzanin”
Zajęcia w dniach: 3.08/5.08/10.08/12.08/26.08/31.08
10.00  - 11.30 -  sala kameralna GCK (2 piętro) ,8-11 lat,  
zajęcia bezpłatne, zapisy: strefazajec.pl

Kurs tańca towarzyskiego I stopień
Zajęcia w dniach: 2.08/ 9.08/
20.00 - 21.30, sala kameralna GCK (2 piętro),  
zajęcia płatne, zapisy: tel. 503018922

Kurs tańca towarzyskiego II stopień
Zajęcia w dniach: 4.08/ 11.08
20.00 - 21.30, sala kameralna GCK (2 piętro),  
zajęcia płatne, zapisy: tel. 503018922

Gorlicka Scena Fitness - płaski brzuch/strech
Zajęcia w dniach: 4.08/ 11.08
18.00 - 19.00 - sala kameralna GCK (2 piętro) ,  
zajęcia płatne, zapisy: tel. 503018922

Gorlicka Scena Fitness - TBC
Zajęcia w dniach: 2.08/ 9.08
18.00 - 19.00 - sala kameralna GCK (2 piętro) ,  
zajęcia płatne, zapisy: tel. 503018922

Gorlicka Scena Fitness DANCE
Zajęcia w dniach: 2.08/ 4.08/ 9.08/ 11.08/ 
19.00 - 20.00 - sala kameralna GCK (2 piętro) ,  
zajęcia płatne, zapisy: tel. 503018922
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27 maja 2021 roku, o godz. 
9:00, w sali sesyjnej im. W. Bie-
chońskiego w Urzędzie Miejskim 
w Gorlicach odbyła się (z za-
chowaniem reżimu sanitarnego) 
XXXII sesja Rady Miasta Gorlice. 
Podczas sesji Rady Miasta Gor-
lice, radni jednogłośnie udzielili 
burmistrzowi Gorlic wotum za-
ufania i absolutorium z wykona-
nia budżetu za 2020 rok.
Głosowanie nad wotum zaufa-
nia dla Burmistrza Gorlic, po-
przedziła dyskusja nad Rapor-
tem o stanie Miasta za 2020 rok. 
Dokument został opracowany  
w oparciu o znowelizowaną 
ustawę o samorządzie gmin-
nym. Raport objął podsumowa-
nie działalności burmistrza – w  
szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał 
rady gminy i budżetu obywa-
telskiego. Dodatkowo, w do-
kumencie znalazły się najważ-
niejsze informacje dotyczące 
działalności w poszczególnych 
obszarach tematycznych reali-
zowanych w zeszłym roku.
Kolejnym punktem sesji było 
głosowanie w sprawie absoluto-
rium z tytułu wykonania budże-
tu Miasta Gorlice za rok 2020. 
W wyniku głosowania Rada 
ponownie jednogłośnie udzie-
liła absolutorium burmistrzowi. 
Przed głosowaniem radni mogli 
zapoznać się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu, pozytyw-
nymi opiniami Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Komisji 
Rewizyjnej.
Za udzielone jednogłośnie wo-
tum zaufania oraz absolutorium, 
burmistrz Rafał Kukla podzięko-
wał Radnym Rady Miasta oraz 

wszystkim współpracownikom, 
pracownikom Urzędu Miejskie-
go, jednostek organizacyjnych 
oraz pomocniczych. Korzystając 
z okazji złożył także życzenia z 
okazji przypadającego dziś Dnia 
Samorządu Terytorialnego.
Jestem Państwu wdzięczny za 
zaufanie, jakim mnie obda-
rzyliście i poparcie wyrażone 
w dzisiejszym głosowaniu. Z 
dumą mogę powiedzieć, że z 
korzyścią dla Miasta, udało się 
zrealizować obrany na początku 
kierunek samorządu bez polity-
ki. Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w 
sprawy lokalnej społeczności. 
Za okazane poparcie, dobrą 
oraz owocną współpracę, słowa 
podziękowania kieruję do Pani 
Poseł Barbary Bartuś, Wojewo-
dy, Marszałka, wszystkich Rad-
nych Wojewódzkich w szczegól-
ności Pani Jadwigi Wójtowicz 
oraz Pana Stanisława Pasonia, 
Radnych Rady Miasta Gorlice. 
Dziękuję kierownikom oraz pra-
cownikom Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach, jednostek organiza-
cyjnych i pomocniczych, spółek 
miejskich  – mówił Rafał Kukla.
Ponadto radni rozpatrzyli i przy-
jęli 9 uchwał. W pierwszej przy-
jęli ocenę zasobów pomocy spo-
łecznej Miasta Gorlice za 2021 r. 
Druga dotyczyła przyjęcia za-
dań z zakresu administracji rzą-
dowej dotyczących utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych 
położonych na terenie Miasta 
Gorlice. (W związku z ogłosze-
niem w ubiegłym roku przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie kon-
kursu pt. „Groby i cmentarze 
wojenne w kraju”, Miasto Gor-

lice złożyło wniosek o dotacji 
na dofinansowanie kontynuacji 
prac remontowo - konserwa-
torskich cmentarza znajdują-
cego się przy ul. Łokietka w 
Gorlicach. W wyniku rozstrzy-
gnięcia konkursu, Ministerstwo 
poinformowało o przyznaniu 
dotacji w kwocie 49.680 zł. 
Ponadto pismem z 5.05.2021r. 
Wojewoda Małopolski poinfor-
mował o zabezpieczeniu środ-
ków w wysokości 30.000 zł na 
prace przy tym obiekcie, wraz 
z wkładem własnym Budżetu 
Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta - 22.320 zł 
- możliwe będzie kontynuowa-
nie w bieżącym roku prac w ra-
mach kwoty 102.000 zł). Trze-
cią uchwałą udzielono pomocy 
finansowej dla Województwa 
Małopolskiego (Postanowiono 
udzielić pomoc finansową na 
realizację zadania pod nazwą 
,,Poprawa bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych w 
ciągu dróg wojewódzkich Wo-
jewództwa Małopolskiego w 
kwocie 35.000 zł, ze środków 
własnych budżetu Miasta Gor-
lice w roku 2021- wkład wła-
sny- na doświetlenie dwóch 
przejść dla pieszych w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 977 ul. 
Legionów oraz nr 993 ul. Sien-
kiewicza). W kolejnych dwóch 
uchwałach radni przystąpili 
do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego „Miasta Gorlice - Plan Nr 
4” , dla działki Nr 718/2, położo-
nej w Gorlicach przy ul. Janusza 
Korczaka oraz dokonali zmianę 
Uchwały Nr 385/XXVIII/2021 
Rady Miasta Gorlice z dnia 
28 stycznia 2021r. w sprawie 
zmiany przebiegu dróg gmin-
nych oznaczonych nr 270335K 
i nr 270336K na terenie Miasta 
Gorlice - zmieniona Uchwa-
ła dotyczyła zmiany przebiegu 
dróg gminnych- ul. Rzeźniczej 
i ul. Ogrodowej- wyelimino-
wanie błędu numeracyjnego). 
Dwie następne uchwały doty-
czyły ustanowienia pomników 
stanowiących Miejsca Pamięci 
Narodowej (pomnik - tablica 
„Ludziom Glinika poległym za 
wolność i sprawiedliwość spo-
łeczną w latach 1939- 1946” 
oraz pomnik upamiętniający 
ludność żydowską Gorlic po-
mordowaną w trakcie wojny 
światowej - pod nazwą „La-
tarnia Nieobecnych jako Sidur 
Przechodniów”). Ostatnimi pod-
jętymi uchwałami były: zmiana 
Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta i 
Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2021r. oraz zmiana 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gorlice.

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

Burmistrz Rafał Kukla z absolutorium i wotum zaufaniBurmistrz Rafał Kukla z absolutorium i wotum zaufaniaa
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Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 kwietnia 2021 roku do 15 maja 2021 roku16 kwietnia 2021 roku do 15 maja 2021 roku

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

Adam Pie-
chowicz in-
terpelował 
w sprawie 
remontu ul. 
Mieszka.
W odpowie-
dzi na wnio-
sek z dnia 

28.04.2021 roku w sprawie 
remontu ul. Mieszka informu-
ję, że w planie finansowym 
Miasta na bieżący rok nie pr-
zewidziano przebudowy chod-
nika i nawierzchni ulicy Mieszka 
I. Zadanie częściowo może być 

wprowadzone do realizacji w 
przypadku wystąpienia wolnych 
środków finansowych. Niezależ-
nie od powyższego występu-
jące ubytki będą uzupełniane 
w miarę potrzeb przez służby 
miejskie, a merytoryczni pra-
cownicy Wydziału Inwestycji 
Rozwoju przygotują zadania do 
realizacji pod względem formal-
no-prawnym.

Jan Woj-
n a r s k i 
złożył inter-
pelację w 
sprawie re-

montu barier na moście nad 
potokiem Sękówka.
W odpowiedzi na interpe-
lację z dnia 23.04.2021 roku 
w sprawie remontu barier na 
moście nad potokiem Sękówka 
w ciągu drogi wojewódzkiej 
ul. Dukielskiej informuję, że w 
maju ubiegłego roku zwróciłem 
się do ZDW Kraków z prośbą 
o remont wskazanego obiektu 
mostowego.
W odpowiedzi Zarząd Dróg 
Wojewódzkich poinformował, 
że most na Sękówce został 
zakwalifikowany do remontu 

z uwagi na niezadawalający 
stan techniczny, a zarządca 
wystąpił o przyznanie środ-
ków na ten cel. Z uzyskanych 
w dniu dzisiejszym informacji 
z ZDW Kraków wynika, że re-
mont mostu nie znalazł się na 
liście zadań skierowanych do 
realizacji w bieżącym roku. W 
związku z powyższym ponowię 
swój wniosek do zarządcy dro-
gi o przeprowadzenie remontu 
na tym obiekcie w 2021 roku 
lub umieszczenie go na liście 
zadań na rok 2022.
Druga interpelacja dotyc-
zyła budowy ścieżki rowe-

19 kwietnia 2021 roku.
- Spotkanie z przedstawicielami 
Polskiej Spółki Gazownictwa – 
Gazownia Gorlice, w sprawie 
remontu ulicy Łokietka (R. Kuk-
la).
- Spotkanie z Dyrektorem 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Gorlicach, w sprawie remontu 
budynku krytej pływalni ,,Fala” 
(R. Kukla).
21 kwietnia 2021 roku.
- Wręczenie roślin donicz-
kowych młodzieży z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. M. Kro-
mera w Gorlicach - jako forma 
podziękowania za udział w Akc-
ji Sprzątania Świata, w ramach 
Gorlickich Dni Ziemi 2021 (R. 
Kukla).
28 kwietnia 2021 roku.
- Spotkanie z przedstawiciela-
mi Firmy ELPIGAZ Sp. z o.o. w 
Gorlicach, w sprawie
zaawansowania prac projek-
towych dotyczących realizacji 
inwestycji - budowa
łącznika Korczak - Hallera (R. 
Kukla).
29 kwietnia 2021 roku.
- Spotkanie z I Wicewojewodą 
Małopolskim Panem Józefem 
Leśniakiem, podczas
którego Burmistrz Miasta Gorli-
ce odebrał promesę (na łączną 
kwotę 2 584 055 złotych), w 
formie dwóch symbolicznych 
czeków, potwierdzających otr-
zymanie dotacji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (1 384 
055 zł.) - na remont ul. Spor-
towej oraz z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych (1 

200 000 zł.) - na remont kry-
tej pływalni ,,Fala” w Gorlicach 
(Ropa, R. Kukla).
- Wizyta Pana Józefa Leśniaka 
I Wicewojewody Małopolskiego 
w Punkcie Szczepień
Masowych, zlokalizowanym w 
budynku Hali Sportowej Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji
przy ulicy Sportowej w Gorli-
cach (R. Kukla).
- Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej w formie 
online (R. Kukla).
- Posiedzenie XI Sesji Zgro-
madzenia Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej w formie online (R.
Kukla).
30 kwietnia 2021 roku.
- Spotkanie z przedstawiciela-
mi Firmy ELPIGAG Sp. z o.o. w 
Gorlicach, w sprawie
budowy łącznika drogi Korczak 
- Hallera w Gorlicach (R. Kuk-
la).
1 maja 2021 roku.
- Obchody ,,Międzynaro-
dowego Święta Pracy” - pod 
Pomnikiem Tysiąclecia Państwa
Polskiego złożono wiązankę 
kwiatów i zapalono symbolicz-
ny znicz (R. Kukla).
2 maja 2021 roku.
- Uroczystości 106. roczni-
cy Bitwy pod Gorlicami – na 
Cmentarzu Wojennym Nr 91
w Gorlicach złożono wiązankę 
kwiatów, zapalono znicz (R. 
Kukla).
- Zapalenie symbolicznych znic-
zy na Cmentarzach Wojennych 
z okresu II Wojny Światowej, 
usytuowanych na terenie Mias-

ta Gorlice (Ł. Bałajewicz, D. Ja-
neczek).
- Zawody strzeleckie o Puchar 
Burmistrza - otwarcie sezonu 
(R. Kukla).
3 maja 2021 roku.
- Obchody Święta ,,Konstytucji 
3 Maja”- w Bazylice Mniejszej 
p.w. Narodzenia NMP w Gorli-
cach odbyła się msza święta w 
intencji Ojczyzny, a następnie 
pod Pomnikiem Niepodległości 
złożono wiązanki kwiatów i za-
palono znicze (R. Kukla).
- Zawody strzeleckie o Puchar 
Burmistrza z okazji Święta 
,,Konstytucji 3 Maja” (Ł. Bała-
jewicz).
5 maja 2021 roku.
- Spotkanie w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w sprawach 
bieżących, planowanych
i realizowanych inwestycji na 
terenie Miasta Gorlice (Kraków, 
R. Kukla).
7 maja 2021 roku.
- Spotkanie z przedstawicielami 
Firmy Batory Bau Sp. z o.o. w 
Gorlicach, w sprawie moder-
nizacji i renowacji budynku 
użyteczności publicznej budy-
nek ,,Sokoła” w Gorlicach (Ł. 
Bałajewicz).
- Nagranie filmu promującego 
Miasto Gorlice, w ramach nag-
rody za zdobycie I miejsca
w trzeciej edycji konkur-
su - ,,Znak Jakości Ekonomii 
Społecznej i Solidarnej 2020” 
- w kategorii ,,Społecznie od-
powiedzialny samorząd” (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
W konkursie zorganizowanym 

przez Ministerstwo Rodziny i 
Polityki Społecznej Miasto Gorli-
ce zostało docenione za wspie-
ranie ekonomii społecznej oraz 
propagowanie idei spójności i 
solidarności społecznej.
8 maja 2021 roku.
- Obchody 76. rocznicy za-
kończenia II Wojny Światowej 
– pod budynkiem
Szklarczykówki w Gorlicach 
złożono wiązanki kwiatów oraz 
zapalono symboliczny
znicz (R. Kukla).
12 maja 2021 roku.
- Inauguracyjne posiedze-
nie Powiatowej Rady Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 
- w formie online (Ł. Bała-
jewicz).
13 maja 2021 roku.
- Gala wręczenia wyróżnień w 
rankingu ,,Perły Samorządu 
2021”, zorganizowanego
przez ,,Dziennik Gazety Praw-
nej” w formie online (R. Kuk-
la). W kategorii Lider Komu-
nikacji i Promocji w obszarze 
komunikacji społecznej Miasto 
Gorlice otrzymało wyróżnienie 
za wykorzystanie postaci Igna-
cego Łukasiewicza w kampanii 
społecznej „Bądź jak Ignacy”.
- Spotkanie z przedstawicielami 
Stowarzyszenia Miłośników Zie-
mi Gorlickiej w sprawie
inicjatywy powstania ,,Parku 
Pamięci Wielkiej Wojny – Mu-
zeum I Wojny Światowe na 
ziemiach polskich” na wzgórzu 
Korczak w Gorlicach (R. Kukla).
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Kolejna interpelacja dotyc-
zyła remontu ul. Kwiatowej
W odpowiedzi na wniosek z 
dnia 23.04.2021 roku w sprawie 
remontu ulicy Kwiatowej infor-
muję, że w kwietniu br. prze-
prowadzono przegląd wiosenny 
dróg i obiektów mostowych w 
dzielnicy Sokół. Służby miejski 
rozpoczęły prace remontowe 
nawierzchni dróg, jednak z 
uwagi na niekorzystne warunki 
atmosferyczne są one mocno 
utrudnione. Ulica Kwiatowa zo-
stała zakwalifikowana do bieżą-
cego remontu nawierzchni, jed-
nak należy mieć świadomość iż 
w najbliższych latach z uwagi 
na licznie powstające nowe 
budynki jednorodzinne będzie 
ona wymagała przebudowy.

na wykonanie tego fragmen-
tu ciągu pieszo-rowerowego 
wiązało się z dużą ilością zo-
bowiązań ze strony Miasta w 
stosunku do zarządcy drogi 
wojewódzkiej ZDW w Krakowie, 
jak również wymagało spisania 
szeregu porozumień, aby móc 
wspólnie przystąpić do realiza-
cji. W chwili obecnej Miasto nie 
planuje podjęcia działań mają-
cych na celu połączenie ścieżki 
rowerowej przy ul. Dukielskiej z 
ścieżką przy ulicy Sienkiewicza 
z uwagi, że miasto Gorlice nie 
posiada zlokalizowanych tam 
działek, które można byłoby pr-
zeznaczać na trasy rowerowe. 
Tereny przyległe do pasa dro-
gowego są własnością prywat-
ną, istniejący most na rzece 
Sękówka ma wąskie chodniki 
nie byłyby spełnione wymaga-
nia techniczne dotyczące szero-
kości ciągu pieszo rowerowego 

rowej od ulicy Sienkiewicza
W odpowiedzi na interpe-
lację złożoną przez Pana w 
dniu 23.04.2021 r. w sprawie 
rozważenia budowy ścieżki 
rowerowej od ulicy Sienkiewicza 
do obecnie budowanej ścieżki 
pieszo rowerowej przy ulicy 
Dukielskiej uprzejmie informu-
ję, że ulica Sienkiewicza jak i 
ulica Dukielska jest Drogą Wo-
jewódzką nr 993, której włas-
ność należy do Województwa 
Małopolskiego, a zarządcą drogi 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. Ciąg pieszo-rowe-
rowy przy ulicy Dukielskiej 
został wykonany w ramach 
przebudowy ulicy Dukielskiej 
według dokumentacji projek-
towej budowy cmentarza ko-
munalnego w Gorlicach.
Uzyskanie wszelkich uzgod-
nień, pozwoleń, odszkodowań 
za grunty itp, które pozwoliły 

w tym miejscu, co powodowałby 
konieczność budowy nowej 
kładki. Dalej występuje te-
ren osuwiskowy przy budynku 
Dukielska 2. Prowadzenie w 
takim rejonie ścieżki wiązałoby 
się z koniecznością stabilizacji 
terenu, a to z kolei wiąże się 
z dużymi kosztami, podobnie 
jak pozyskanie działek pod bu-
dowę.
Obecnie miasto realizuje, 
planuje wykonywanie tras 
pieszo-rowerowych w miej-
scach, gdzie łatwo można za-
projektować wykonać trasę, a 
przede wszystkim w miejscach, 
gdzie są one własnością Miasta 
Gorlice. Ze swojej strony mogę 
zapewnić, że wystąpię do Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich z prośbą 
o rozważenie i przeanalizowanie 
możliwości wykonania na tym 
odcinku ścieżki pieszo-rowe-
rowej.

To już czwarta miejska szkoła, w 
której wyremontowana i doposa-
żona zostanie obecnie funkcjonu-
jąca stołówka. Na ten cel Miasto 
Gorlice pozyskało 80 000,00 zł 
dofinansowania.
Małopolski Urząd Wojewódzki w 
Krakowie, w dniu 27.05.2021 r. 
poinformował o wyniku zakoń-
czonej procedury kwalifikacyjnej 
wniosków o dofinansowanie w ra-
mach rządowego programu „Posi-
łek w szkole i w domu” – moduł 3.
Na liście zadań do dofinansowa-
nia znalazła się Szkoła Podsta-
wowa nr 5 w Gorlicach, która 
dzięki otrzymanej dotacji wykona 
remont kuchni, jadalni i zaplecza 
kuchennego. Szacowany koszt re-
alizacji całego zadania wynosi 100 
000,00 zł.
W ramach zadania przewidziana 
jest:
• wymiana okładzin ścian i po-

sadzek,

• wymiana instalacji elektrycz-
nej,

• wymiana instalacji wodno – 
kanalizacyjnej,

• demontaż i ponowny montaż 
kaloryferów (na czas robót),

• wymiana okapu kuchenne-
go,

• wymiana drzwi i okienka 
brudnych naczyń,

• malowanie ścian i sufitów w 
kuchni i jadalni,

• wymiana fragmentu tynku 
na suficie w jadalni,

• wykonanie instalacji roz-
prowadzającej pod stropem 
oraz zaworów wypływo-
wych,

• montaż na stałe lady do eks-
pedycji potraw i napojów z 
cokołem ze stal chromoni-
klowej szczotkowanej z szy-
bą hartowaną.

Zadanie będzie realizowane do 
końca 2021 r.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (lipiec-sierpień) w miejskich przedszkolach w roku  2021.

• Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Jagiełły 9, tel. 18 353 65 23 / 1-31 sierpień
• Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Wyszyńskiego 16, tel. 18 353 84 91 / 1-31 lipiec
• Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Potockiego 7, tel. 18 353 75 23 / 1-31 sierpień
• Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Broniewskiego 11, tel. 18 352 61 13 / 1-31 lipiec
• Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Krakowska 11, tel. 18 352 56 15 / 1-31 lipiec
• Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Hallera 17, tel. 18 353 76 04 / 1-31 sierpień

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Gorlice. Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczają do 
miejskich przedszkoli objętych przerwą wakacyjną. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do macierzystego przedszkola. Decyzję o pr-
zyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki, kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących 
rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest:
„Deklaracja” - w przypadku dzieci zamierzających skorzystać w okresie wakacyjnym z pobytu w macierzystym przedszkolu;
„Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny“ - w przypadku dzieci zamierzających skorzystać z pobytu w okresie wakacyj-
nym w innym przedszkolu niż macierzyste,
Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie  do 15 czerwca 2021 r.
Dokumenty dot. zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach  oraz ich stronach internetowych.
Funkcjonowanie przedszkoli będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

Mamy dofinansowanie na doposażenie 
i remont stołówki w gorlickiej „piątce”
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POMÓŻ ZORGANIZOWAĆ 7. FESTIWAL IM. ZYGMUNTA HAUPTA W GORLICACH

Ambasador Republiki Słowenii 
Božena Forštnarič Boroje, Bur-
mistrz Gorlic Rafał Kukla oraz 
Dyrektor Muzeum Dwory Karwac-
janów i Gładyszów Zdzisław Tohl 
zapraszają na wystawę malar-
stwa słoweńskiego artysty Igora 
Banfiego.
Wystawę można obejrzeć w 
Dworze Karwacjanów do 23 
czerwca 2021 r.
Jestem dumny, że to właśnie na 
ziemi gorlickiej, w 2018 roku zo-
stał odsłonięty obelisk upamięt-
niający żołnierzy słoweńskich 
poległych w czasie I wojny świa-
towej. Gorlice stały się ważnym 
miejscem dla tego Narodu. Wi-
zyty gości ze Słowenii wpisały 
się już w kalendarz ważnych dla 
miasta dat i stały się bodźcem 
do nawiązania relacji także na 
kulturalnej płaszczyźnie. Dowo-
dem tego jest niniejsza wystawa 
wspaniałego i cenionego artysty, 
Igora Banfiego, która pozwoli 
gorliczanom i przyjezdnym bliżej 
poznać i zanurzyć się w sztuce 
słoweńskiej. - mówi burmistrz 
Rafał Kukla.
W 2021 roku Słowenia obchodzi 
30. rocznicę odzyskania niepodle-
głości, a w drugiej połowie tego 
roku przypada również Prezyden-
cja Słowenii w Unii Europejskiej. 
To już po raz drugi.  Z tej okazji, 
z uwagi na bliskie, przyjacielskie 
relacje łączące Słowenię i Gor-
lice, także ze względu na pa-
mięć o poległych tutaj w czasie 

I wojny światowej Słoweńców, 
jako Ambasador Słowenii bardzo 
się cieszę, że dzięki wystawie 
słoweńskiego malarza akade-
mickiego Igora Banfiego tutejsi 
Polacy otrzymali możliwość nieco 
bliższego poznania współczesnej 
sztuki słoweńskiej, i to w naj-
bardziej wyjątkowej odsłonie. 
Jego poezja pędzla przekonała i 
oczarowała już wielu, zarówno w 
Słowenii, jak i poza nią, i mam 
szczerą nadzieję, że oczaruje 
również was.“ - mówi Ambasador 
Republiki Słowenii Božena Foršt-
narič Boroje.
IGOR BANFI
Urodziłem się w 1973 roku w 
Murskiej Sobocie, gdzie ukońc-
zyłem liceum. Studiowałem 
malarstwo w Akademii Sztuk 
Pięknych w Lublanie, którą 
ukończyłem w 1997 roku w kla-
sie prof. Andrej Jemca. W 2000 
roku ukończyłem podyplomowe 
studia magisterskie pod opieką 
prof. Lojze Logara pracą na te-
mat Genius Loci. Od 2000 roku 
posiadam status niezależnego 
twórcy w dziedzinie kultury. Na-
leżę do Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Prekmurja i Prlekiji 
oraz Związku Słoweńskich Ar-
tystów Plastyków (ZDSLU), w 
którym pełnię funkcję członka 
Rady Artystycznej oraz Zarzą-
du Stowarzyszenia. W mojej 
pracowni malarskiej odbywali 
również praktyki uczniowie Lice-
um Projektowania i Fotografii w 
Lublanie. Moje malarstwo jest 

Zapraszamy na wystawę malarstwa Igora Banfiego

w większości poświęcone krajo-
brazowi, lecz krajobraz nie jest 
dla mnie tym, co widzimy wokół 
nas, czymś, co identyfikowałoby 
określony obszar geograficzny. 
Można by raczej rzec, że krajo-
braz to medium, w którym poszu-
kuję tzw. krajobrazu wewnętrz-
nego.
Horyzont przedstawiony na 
moich obrazach jako element 
łączący lub rozdzielający ziemię 
i niebo jest zawsze bardzo deli-
katny. Charakteryzuje go lekkie 
pochylenie i zakrzywienie, które 
można rozumieć jako wędrującą 

postać ludzką, ducha lub samot-
ne drzewo.
Dotychczas stworzyłem następu-
jące cykle obrazów:
Ostatnia wieczerza 1999-2005
Ogrodzenia / bramy, 2005-2007
Horyzonty, które wkraczają w 
nowy cykl: Walking on water, 
2009-
Wystawy zbiorowe i indywidualne 
pomagają popularyzować sztukę 
wśród szerokiej publiczności i ek-
sponować malarstwo klasyczne w 
mediach. Mieszkam i pracuję w 
Lublanie i Murskiej Sobocie.

Właśnie rozpoczęła się kampania 
crowdfundingowa, prowadzona 
za pośrednictwem portalu zr-
zutka.pl. Na wszystkich, którzy 
wesprą nasz projekt czekają 
atrakcyjne nagrody. Pomóż nam 
zorganizować 7. Festiwal im. 
Zygmunta Haupta w Gorlicach!

Bezpośredni link do akcji: 
https://www.zrzutka.pl/4vgs2w

DLACZEGO TO ROBIMY?
Pomimo decyzji Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Małopolskiego o nieprzyznaniu 
dotacji na tegoroczny Festiwal 
nadal planujemy jego realizację. 
Wspierając nasz projekt, umoż-
liwisz realizację 5-dniowego fes-
tiwalu literackiego w dniach 22–
26.09.2021. Na program złoży 
się co najmniej 20 wydarzeń. 
Wstęp na wszystkie spotkania 
będzie bezpłatny. Festiwalowe 
wydarzenia będziemy transmi-
tować online, aby umożliwić 
udział także osobom, które nie 

będą mogły dotrzeć do Gorlic.

NASZ CEL?
W tej chwili dysponujemy kwotą 
30 000 zł — są to środki zabez-
pieczone przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Gorlicach i Miasto 
Gorlice. Pomoc finansową zaofe-
rowało również Czeskie Centrum i 
Międzynarodowe Centrum Kultu-
ry w Krakowie. Dzięki Waszej po-
mocy spotkamy się w Gorlicach, 
by w kameralnej atmosferze, bez 
pośpiechu posłuchać poezji i pro-
zy, a także porozmawiać o wspó-
łczesnej i nieco dawniejszej lite-
raturze. W przypadku zebrania 
wyższej kwoty niż 50 000 zł — 
program Festiwalu wzbogacimy 
o kolejne wydarzenia i spotkania. 

JAKIE PRZYGOTOWALIŚMY 
NAGRODY?
Lista nagród została przygo-
towana dzięki dużemu zaan-
gażowaniu i hojności przyjaciół 
oraz partnerów Festiwalu, którzy 
przekazali nieodpłatnie na cel tej 
zbiórki przedmioty lub swój czas. 
Można je podzielić następująco:

Nagrody festiwalowe nieli-
mitowane (one nigdy się nie 
skończą!) — wideopodziękowa-
nie, pocztówka, plakat, torba, 
plecak, tiszert, bluza, pakiet 
Duża Pomoc, pakiet Bardzo Duża 
Pomoc.
Nagrody festiwalowe limitowane 
— Ważny Widz Festiwalu, Super 
Widz Festiwalu, Partner Festiwa-
lu.
Nagrody od wydawnictw i part-
nerów, limitowane — książki au-
torów i autorek, którzy wezmą 
w tym roku udział w Festiwalu, 
zestawy książek, upominki, spot-
kania, warsztaty.
Nagrody od gości i przyjaciół 
Festiwalu, limitowane — foto-

grafie, rysunki, grafiki, obrazy, 
rękodzieło, a także przejażdżki i 
spacery! 
Nagrody — te materialne i niema-
terialne — zostaną przekazane w 
terminie od zakończenia zbiórki 
(18.07.2021) do 31.10.2021. 
 
TERMIN REALIZACJI
Kampania rozpoczęła się 1 czerw-
ca i potrwa do 18 lipca. W tym 
czasie musimy zebrać pieniądze 
na realizację Festiwalu. Dlatego 
będziemy również wdzięczni za 
udostępnianie naszych komuni-
katów oraz zachęcanie innych do 
wspierania Festiwalu. Za wszelkie 
zaangażowanie już teraz ser-
decznie dziękujemy!
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Gorlickie Centrum Kultury za-
prasza na Stand-up Olki Szczęś-
niak ”Wszyscy jesteśmy hipokry-
tami”.
„Olka Szczęśniak występuje ze 
swoim najnowszym programem 
”Wszyscy jesteśmy hipokryta-
mi”. Prezentuje ostre i bezlitosne 
poczucie humoru połączone z 
kobiecym wdziękiem. Poprzed-
ni program przyniósł jej spo-
ro nowej widowni. Tym razem 
usłyszycie o problemach mille-
nialsów: Pogoń za wymarzonym 
domem, życie z psem w bloku, 
różnice pokoleniowe na rodzin-
nych spotkaniach, próba odna-
lezienia się we współczesnych 
mediach społecznościowych i 
poprawności politycznej. Żeby 
żadna strona nie poczuła się 

pominięta, żartuje i z prawicy i 
z lewicy:) Jeżeli nie masz prob-
lemu z tematami tabu, zaprasza-
my serdecznie!”
Występ odbędzie się 23 czerw-
ca br. o godzinie 21.00 w sali 
teatralnej GCK. Dla widzów do-
rosłych.
Czas trwania: 100 minut
Bilety: 40 zł
W związku z obecną sytuacją 
epidemiologiczną kupując bilet 
uczestnik akceptuje następujące 
wytyczne:
Na terenie budynku oraz w cza-
sie wydarzenia wszyscy uczest-
nicy zobowiązani są do zakrywa-
nia ust i nosa, do zachowania 
dystansu społecznego oraz dezy-
nfekcji rąk.
Uczestnicy mają obowiązek sa-

modzielnego wyposażenia się 
w materiały ochrony osobistej 
służące do zakrywania ust i nosa.
Kupując bilet uczestnik oświad-
cza, że nie jest na kwarantannie 
i nie ma objawów choroby oraz 
akceptuje klauzule dot. ochrony 

danych osobowych, umożliwiają-
ce Organizatorowi udostępnie-
nie Głównemu Inspektoratowi 
Sanitarnemu i służbom porząd-
kowym danych osobowych po-
danych przy zakupie biletów.
Źródło: Gorlickie Centrum Kultury

„Do korzeni – gorlicki festiwal 
tradycji, kultury i rzemiosła“ 
to kolejny projekt Gorlickiego 
Centrum Kultury w partner-
stwie z Miastem Gorlice z do-
finansowaniem! Wniosek zo-
stał oceniony bardzo wysoko i 
znalazł się na trzecim miejscu 
listy rankingowej Narodowego 
Centrum Kultury „Kultura – In-
terwencje” spośród aż 2591 
zgłoszeń!
Dzięki pozyskanym środkom 
- 62 000 zł - już wkrótce w 
naszym mieście odbędą się 
koncerty uliczne, kiermasz 
ginących zawodów, wydany 
zostanie wyjątkowy album i 
zorganizowana wystawa ple-
nerowa!
„Do korzeni!” – to niezwykłe 
spotkanie z rzemiosłem i od-
chodzącymi w zapomnienie 
profesjami na kiermaszu giną-

cych zawodów oraz spojrze-
nie na kulturę i tradycję przez 
pryzmat klimatycznych ulicz-
nych koncertów, a także nieco-
dziennych kadrów w albumie 
przybliżającym pracę rzemieśl-
ników, którzy wezmą udział w 
kiermaszu. Znajdzie się w nim 
także miejsce dla opisów ich 
pracy, wątków historycznych 
oraz lokalnej grupy „Pogórza-
nie”. Fotografie zostaną także 
zaprezentowane podczas 
wystawy plenerowej, która 
stanie na gorlickim Rynku pod-
czas kiermaszu ginących zawo-
dów. Wydarzenia te pozwolą w 
oryginalny sposób poznać lo-
kalną historię i tradycję regio-
nu, który od lat był miejscem 
styku trzech kultur – Pogórzan, 
Łemków i Żydów.
Wydarzenie realizowane w ra-
mach programu Narodowego 

Centrum Kultury „Kultura – In-
terwencje“ finansowanego ze 
środków Ministerstwa Kultu-
ry, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu. Projekt realizowany 
będzie od maja do październi-
ka 2021 r. Więcej szczegółów 
już wkrótce.

Gorlickie Centrum Kultury ser-
decznie zaprasza na 23. Międ-
zynarodowe Prezentacje Mul-
timedialne Ambient Festival 
2021, które odbędą się w sali 
teatralnej GCK w dniach 9-10 
lipca br. Ambient jest coroczną 
imprezą prezentującą ambit-
ną muzykę elektroniczną oraz 
elektroakustyczną.
Ideą imprezy jest przedstawie-
nie szerszej publiczności tego, 
co dzieje się we współczesnej 
ambientalnej muzyce elek-
tronicznej. Koncertom często 
towarzyszą wizualizacje przy-
gotowane przez artystów.
Organizatorem festiwalu jest 

Gorlickie Centrum Kultury oraz 
Miasto Gorlice. Dyrektorem 
Artystycznym wydarzenia jest 
Tadeusz Łuczejko.
Tradycyjnie uruchomiona zo-
stanie giełda płyt /CD i Vinyle/, 
pokaz audiofilskiego sprzętu 
grającego.

Bilety:
1 DZIEŃ – 80 zł
2 DZIEŃ – 80 zł 
KARNET – 140 zł

Ambient Festival 2021

Podczas tegorocznej edycji 
festiwalu wystąpią:
9 lipca 2021 – start godzi-
na 18:00
Grzegorz Bojanek
Piotr Michałowski
Bionulor
Wojciech Jachna / Maciej Sta-
niecki

10 lipca 2021 – start godzi-
na 16:00
Oskar Cenkier
Tomasz Mreńca
AQUAVOICE
Mikołaj Trzaska



6 czerwca br. odbył się XI Gor-
licki Dzień Osób Niepełnospraw-
nych oraz Gorlickie Dni Rodziny. 
Wydarzenie rozpoczęła msza 
święta w intencji rodzin, osób 
chorych, niepełnosprawnych 
oraz ich opiekunów w Bazylice 
Mniejszej pw. NNMP.
Następnie ulicami Wróblewskie-
go, Świeykowskiego, 3 maja, 
na gorlicki Rynek, przeszedł IX 

Marsz Żonkilowy z udziałem 
Orkiestry Dętej OSP Dominiko-
wice. 
W tym dniu na najmłodszych 
czekało wiele atrakcji m.in. gry, 
zabawy, konkurencje sportowe 
oraz animacje.
Za sprawą happeningu „Folkowe 
Refleksje”, w podróż po magicz-
nej krainie folkloru, uczestników 
wydarzenia zabrał Krakowski 

Teatr Uliczny „Scena Kalejdo-
skop”. Szczudlarze wystąpili w 
niezwykłych, w ręcznie wykona-
nych maskach oraz strojach. 
Podczas Gorlickich Dni Rodziny 
na scenie licznie zaprezentowali 
się młodzi artyści – podopiecz-
ni Gorlickiego Centrum Kultury 
oraz Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Gorlicach. 
Dla publiczności zagrali także: 

XI GORLICKI DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Kapela Karpacka Luna (GCK), 
zespół RUSH (MDK) oraz Marcin 
Hebda. Pokaz jazdy na rolkach 
zaprezentował Konrad Kita. 
Kulminacyjnym punktem Gor-
lickich Dni Rodziny był koncert 
Uwielbienia - ŚPIEWAJ PANU 
CAŁA ZIEMIO w wykonaniu ze-
społu TELEO GOSPEL z gościn-
nym udziałem tancerzy z Teatru 
Eksperymentalnego GCK ERGO. 
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W niedzielę 16 maja br., w gor-
lickim Parku Miejskim odbyła 
się kolejna edycji Biegu Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych - „Tropem 
Wilczym 2021”.
Głównym celem imprezy jest 
oddanie hołdu żołnierzom pol-
skiego podziemia antykomunis-
tycznego, działającego w latach 
1944-1963 w obrębie przedwo-
jennych granic RP, jak również 
popularyzacja aktywności fi-
zycznej jako zdrowego stylu 
życia.
W tegorocznej edycji udział 
wzięło około 160 zawodników, 
którzy pobiegli na dystansach: 
100 m, 300 m, 1963 m oraz 
5km.
Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie „Maraton” Gor-
lice, partnerami: Miasto Gorlice, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gorlicach, Narodowe Gorlice.
Gratulujemy wszystkim zawod-
nikom.

BIEG „TROPEM WILCZYM 2021”

Młodzicy Miejskiego Klubu
 Sportowego 

w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski

Od 21 do 23 maja br. Młodzicy 
Miejskiego Klubu Sportowe-
go toczyli zmagania podczas 
ćwierćfinałów Mistrzostw Pol-
ski w Katowicach w swojej ka-
tegorii wiekowej. Przeciwnika-
mi młodych koszykarzy z Gorlic 
były zespoły: UKS Katowice, 
Bryza Pruszcz Gdański oraz 
Pyra Poznań.
Mimo ambitnej postawy, nie 
udało się wygrać żadnego 
meczu, jednak już sam udział 

w takim prestiżowym turnieju 
stanowi duży sukces drużyny.
Warto dodać, że indywidualne 
wyróżnienie zdobył Szymon 
Boczoń, który został wybrany 
do pierwszej piątki zawod-
ników turnieju. 
Miejmy nadzieję, że  zebrane 
doświadczenia zaprocentują 
postępem sportowym.

Źródło: MKS Gorlice


