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Dbamy o osoby starsze!   
       powstanie Gorlicki   
         Klub Seniora 
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Zaproś rodzinę i znajomych do 
Gorlic na majówkę! Mamy dla 
Was znakomitą propozycję! 
Długi weekend pod znakiem 
DNI GORLIC 2018! Świętowa-
nie rozpoczniemy 29 kwietnia 
festiwalem muzyki folkowej „4 
Strony Karpat”.
Agnieszka Chylińka i Sławomir 
to gwiazdy Dni Gorlic 2018, 
które wybraliście podczas gło-
sowania internetowego. Dla 
miłośników muzyki folkowej 
przygotowaliśmy dwudniowy 
Festiwal „4 Strony Karpat”, któ-
rego gwiazdami będą zespoły 
Haydamaky i Sokół Orkestar. 
Ale to nie koniec niespodzia-
nek! Wesołe miasteczko, fol-
k-kiermasz, gorlickie klasyki, 
zawody blackmintonowe – to 
tylko część atrakcji, które w 
tym roku przygotowaliśmy dla 
Was. Zachęcamy do zapozna-
nia się ze szczegółowym pro-
gramem Dni Gorlic 2018.
PROGRAM DNI GORLIC 
2018
28 kwietnia 2018 (sobota)
•godz. 9.00, Miejski Zespół 
Szkół Nr 5, ul. Krakowska
XXIII Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Gorlic w szachach
•godz. 15.00 - 22.00, gorlicki 
Rynek, namiot festiwalowy
Festiwal „4 Strony Karpat”: 
folk-kiermasz, spotkania z ar-
tystami, warsztaty rękodzieła 
artystycznego, wystawa pla-
styczna i tańce z muzyką „na 
żywo”
•godz. 17.00 – 22.00, gorlicki 
Rynek
Festiwal „4 Strony Karpat” - 
koncerty
Gorlicki Festiwal „4 Strony Kar-
pat” to potężna dawka porywa-
jącej muzyki folkowej, podana 
w zupełnie nowy, atrakcyjny 
sposób przez fenomenalne ze-
społy.  Podczas pierwszego dnia 
festiwalu zagrają: Legend of 
Kazimierz, Balkanscream, To-
łhaje, Haydamaky. Szczegóło-
wy program Festiwalu na stro-
nie 8.
29 kwietnia 2018 (niedzie-
la)

•godz. 11.00, Cmentarz wojen-
ny nr 91, Gorlice
103. rocznica Bitwy pod Gorli-
cami. Modlitwa ekumeniczna w 
intencji poległych w Bitwie pod 
Gorlicami.
Na Cmentarzu nr 91, w miejscu 
wiecznego spoczynku niemal 
1000 żołnierzy, przedstawiciele 
różnych wyznań odmówią mo-
dlitwę ekumeniczną w intencji 
poległych w Bitwie pod Gorlica-
mi. Na zakończenie delegacje i 
poczty sztandarowe wojsko-
we oraz cywilne oddadzą hołd 
spoczywającym na cmentarzu 
żołnierzom, składając wieńce i 
wiązanki kwiatów pod central-
nym krzyżem-pomnikiem.
•godz. 12.00, gorlicki Rynek
Musztra Paradna w wykonaniu 
Karpackiego Ośrodka Wsparcia 
Straży Granicznej
•godz. 15.00, Sękowa
Rekonstrukcja Bitwy pod Gor-
licami
•godz. 15.00 - 22.00, gorlicki 
Rynek, namiot festiwalowy
Festiwal „4 Strony Karpat”: 
folk-kiermasz, spotkania z ar-
tystami, warsztaty rękodzieła 
artystycznego, wystawa pla-
styczna i tańce z muzyką „na 
żywo”
•godz. 18.00 – 22.00, gorlicki 
Rynek, Festiwal „4 Strony Kar-
pat” - koncerty
1 maja 2018 (wtorek)
•godz. 9.45, Gorlice, Dom Na-
uczyciela, ul. Wróblewskiego
Obchody Międzynarodowego 
Święta Pracy – zbiórka i prze-
marsz ulicami ks. Świeykow-
skiego, 3 Maja pod Pomnik Ty-
siąclecia Państwa Polskiego
•godz. 10.00, Gorlice, Pomnik 
Tysiąclecia Państwa Polskiego
Obchody Międzynarodowego 
Święta Pracy
Tradycyjnie już 1 maja odbędą 
się obchody Święta Pracy. Po-
chód pierwszomajowy przej-
dzie spod Domu Nauczyciela 
pod Pomnik Tysiąclecia Pań-
stwa Polskiego.
2 maja 2018 (środa)
•godz. 11.00, Młodzieżowy 
Dom Kultury

Poetycko Muzyczna Bitwa pod 
Gorlicami - przesłuchania
•godz. 19.00, Gorlickie Cen-
trum Kultury
Poetycko Muzyczna Bitwa pod 
Gorlicami - koncert laureatów i 
gwiazdy Katarzyny Groniec
„Poetycko-Muzyczna Bitwa Pod 
Gorlicami” rozgrywana jest od 
1995 roku. To swoiste święto 
poezji i muzyki. To także eli-
minacja do Festiwalu Piosenki 
Studenckiej w Krakowie. Po-
mysłodawcą i pierwszym orga-
nizatorem Bitwy był ówczesny 
dyrektor Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gorlicach Bogusław 
Diduch. „Poetycko – Muzyczna 
Bitwa pod Gorlicami” nabrała 
znaczenia w środowisku śpie-
wających autorów, wypromo-
wała znanych dziś powszechnie 
artystów, wykonawców, tek-
ściarzy i kompozytorów i zna-
lazła trwałe miejsce na mapie 
ambitnych imprez muzycznych 
kraju.
3 maja 2018 (czwartek)
•godz. 9.45, Gorlice, Bazylika 
Mniejsza w Gorlicach, gorlicki 
Rynek
Część artystyczna i Msza Świę-
ta w 227. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
Intronizacja Króla Kurkowego 
Strzeleckiego Bractwa Kurko-
wego ad 2018.
Po mszy nastąpi przemarsz pod 
tablicę hr. Aleksandra Skrzyń-
skiego.
•godz. 13.00, Strzelnica LOK w 
Gorlicach, ul. Brzozowa
Zawody strzeleckie z kbks z 
okazji Święta Konstytucji 3 
Maja
5 maja 2018 (sobota)
•godz. 8.00, Hala OSiR, ul. 
Sportowa 9
Międzynarodowe Zawody 
Crossmintona „Gorlice Cup”
•godz. 11.00, gorlicki Rynek  
Gorlickie Klasyki – zlot pojaz-
dów zabytkowych
•godz. 15.00, Stadion OSiR w 
Gorlicach
Przegląd Twórczości Gorlickiej 
Młodzieży

•godz. 19.00, Stadion OSiR w 
Gorlicach
Agata Sobocińska z zespołem
•godz. 20.30, Hala OSiR, ul. 
Sportowa 9
IV Blackmintonowa Bitwa pod 
Gorlicami
•godz. 21.00, Stadion OSiR w 
Gorlicach
AGNIESZKA CHYLIŃSKA – 
gwiazda Dni Gorlic 2018
6 maja 2018 (niedziela)
godz. 15.00, Stadion OSiR w 
Gorlicach
3. Przegląd Twórczości Gorlic-
kiej Młodzieży - konkurs
Urząd Miejski w Gorlicach, 
Gorlickie Centrum Kultury oraz 
Młodzieżowa Rada Miasta Gor-
lice serdecznie zapraszają na 3. 
Przegląd Twórczości Gorlickiej 
Młodzieży. Konkurs ma formę 
krótkiej prezentacji scenicznej, 
przeznaczony jest dla uczniów 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych oraz ponadgimnazjal-
nych z terenu miasta Gorlice i 
powiatu gorlickiego w wieku od 
lat 10.
•godz. 18.00, Stadion OSiR w 
Gorlicach
ROMPEY
•godz. 19.00, Stadion OSiR w 
Gorlicach
EXELENT
•godz. 20.30, Stadion OSiR w 
Gorlicach
SŁAWOMIR – gwiazda Dni Gor-
lic 2018
5 maja 2018 (sobota) – 6 
maja (niedziela)
•Gorlice, Stadion OSiR
Wesołe miasteczko
•Szalowa Sport Arena
Turniej o Puchar Burmistrza 
Miasta Gorlice - finały
8 maja 2018 (wtorek)
•godz. 12.00, Gorlice, Sklarczy-
kówka
73. rocznica zakończenia II 
wojny światowej
W bogatym programie kilku-
dniowej imprezy każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Zapraszamy 
Wszystkich do śledzenie nasze-
go wydarzenia na facebooku. 
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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 8.00 – 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

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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29.05. godz. 11:00

29.05. godz. 15:00

1.05. godz. 11:00

5-6.05. godz. 11:00

8.05. godz. 12:00
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Parowozem do Gorlic!
46 kursów pociągów retro 
po najpiękniejszych trasach 
kolejowych zaplanowano w 
tym roku w ramach czwartej 
edycji projektu „Małopolskie 
Szlaki Turystyki Kolejowej”. 
Do Gorlic pociąg retro zawi-
ta 9 czerwca i 23 września. 
Inauguracyjny kurs odbył się 
13 kwietnia na trasie Chabów-
ka - Kasina Wielka – Mszana 
Dolna, stanowiącej odcinek 
ponad 130-letniej dawnej Ga-
licyjskiej Kolei Transwersalnej. 
Głównym celem projektu jest 
promocja atrakcji turystycz-
nych oraz prezentacja dziedzic-
twa historii kolei w Małopolsce. 
Projekt obejmuje ogólnodo-
stępne przejazdy historycznym 

taborem kolejowym ze Skanse-
nu Taboru Kolejowego w Cha-
bówce wraz z atrakcjami na 
pokładzie pociągów oraz pod-
czas postojów na poszczegól-
nych stacjach i przystankach. 
Przejazdy będą biletowane i 
odpłatne, skierowane do tu-
rystów odwiedzających region 
i mieszkańców Małopolski. 
W kolejnych miesiącach hi-
storyczne składy pociągów 
parowych z początku XX wie-
ku zawitają m.in. Piwnicznej, 
Muszyny, Krynicy-Zdroju, Wa-
dowic, Andrychowa, Tarnowa 
czy Zakopanego. Ostatni kurs 
zaplanowano na 9 grudnia. 
 
Więcej informacji: www.kolejegalicyjskie.pl

4 kwietnia br. w Centrum 
Kształcenia Praktycznego i 
Ustawicznego w Gorlicach od-
było się spotkanie adresowane 
do organizacji pozarządowych 
oraz przedstawicieli samorzą-
dów gminnych z subregionu 
sądeckiego. W wydarzeniu 
uczestniczyło ok. 70 osób, a 
spotkanie poświęcone było 
tematyce związanej z po-
trzebą realizowania w gminie 
skutecznych i uzasadnionych 
działań w obszarze profilak-
tyki uzależnień od substan-

cji psychoaktywnych. Miasto 
Gorlice reprezentował Piotr 
Gajda - inspektor  Wydziału 
Oświaty, Kultury i Spraw Spo-
łecznych, natomiast gorlickie 
organizacje pozarządowe - Jan 
Taboł i Grażyna Wawrzonek 
z Klubu Abstynenta EGIDA. 
Konferencja miała zachęcić 
licznie zlokalizowane oraz za-
rejestrowane w subregionie 
sądeckim organizacje pozarzą-
dowe do poszerzenia swoich 
obszarów specjalizacji oraz do 
większej koncentracji na zada-

niach związanych z profilakty-
ką uzależnień.
Podczas II części spotkania ad-
resowanej do przedstawicieli 
gmin, dyrekcja Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, tj. Krzysz-
tof Brzózka wraz z Katarzyną 
Łukowską przedstawili zmiany 
w polityce alkoholowej, w tym 

nowe kompetencje gmin w za-
kresie ograniczania dostępno-
ści alkoholu oraz modyfikacje 
w procedurze zobowiązania do 
lecznictwa odwykowego.  

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
łopolskiego, www.profilaktykawmalopolsce.pl

Konferencja dotycząca profilaktyki uzależnień

Niedawno informowaliśmy 
o wizycie studyjnej dzienni-
karzy, której rezultatem są 
artykuły w mediach interne-
towych i tradycyjnych. Dziś 
możemy pochwalić się kolej-
ną publikacją – tym razem o 
Gorlicach przeczytamy w naj-
nowszym wydaniu zagranicz-
nym Wiadomości Turystycz-
nych - Destination Poland. 
Niemieckojęzyczne wydanie 
dostępne było w nakładzie aż 

45 tys. egz (!) podczas targów 
turystycznych ITB Berlin, któ-
re odbyły się w dniach 7-13 
marca. Targi ITB Berlin to 
największa impreza handlo-
wa przemysłu podróżniczego 
w świecie, która gromadzi ok. 
170 tys. odwiedzających i 11 
tys. wystawców ze 187 krajów. 
Na  8 stronie magazynu znaj-
dziemy artykuł pt. Gorlice, 
verschont vom Massentouri-
smus. 

Promujemy Gorlice za granicą!
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Z przyjemnością informujemy, 
że Miasto Gorlice znalazło się 
wśród 59 samorządów z całej 
Polski, które otrzymają środki z 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej na utworzenie i 
wyposażenie klubu dla senio-
rów. W dniu 20 marca br. został 
złożony wniosek do rządowego 
programu pn. „Senior+”. Na 
adaptację i wyposażenie po-
mieszczeń po aptece na ul. 3 
Maja 20 otrzymaliśmy maksy-
malne dofinansowanie w kwocie 

150.000 zł. Wkład własny mia-
sta w realizowaną inwestycję 
wyniesie 57 710,05 zł.Przewi-
dujemy, że prace remontowe 
potrwają do października. Na 
jesień planowanej jest otwarcie 
Gorlickiego Klubu Seniora, gdzie 
mieszkańcy miasta powyżej 60 
roku życia będą mogli w intere-
sujący sposób spędzić czas wol-
ny oraz bezpłatnie skorzystać z 
szerokiej oferty zajęć edukacyj-
nych, kulturalnych i rekreacyjno 
- usprawniających.

BĘDZIE KLUB SENIORA W GORLICACH

Przetarg na pumptrack ogłoszony!
W ostatniej edycji Budżetu 
Obywatelskiego w naszym 
mieście, zwyciężył projekt 
budowy toru rowerowo-rol-
kowo-deskorolkowego typu 
Pumptrack. 4 kwietnia br. 
ogłoszony został przetarg na 
realizację zadania w syste-
mie zaprojektuj i wybuduj! 
Rozpoczęła się już wiosna, a 
co za tym idzie także okres 
realizacji zaplanowanych in-
westycji. W tym roku czeka 
nas wiele pracy – przed nami 
m.in. kompleksowa termomo-
dernizacja Ratusza, restaura-
cja gorlickiego parku, budo-
wa tras pieszo-rowerowych, 
przebudowa wielu ulic - w tym 
m.in. Wróblewskiego, Hallera, 
Kopernika, Norwida, a także 
budowa parkingów i nowego 
oświetlenia. Dziś ogłosiliśmy 
duży przetarg – na realiza-
cję toru typ pumptrack, który 
gorliczanie wybrali w ostat-
nim głosowaniu do budżetu 
obywatelskiego - mówi Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla.  Chcę, by realizowane 
inwestycje w 100% sprostały 
wymaganiom i oczekiwaniom 
zarówno wnioskodawców jak 
i wszystkich gorliczan, którzy 
będą z nich korzystać. Dlate-
go przed ogłoszeniem prze-
targu poleciłem pracownikom 
konsultacje z pomysłodawcą 
projektu. Przy realizacji na-

stępnych zadań również za-
sięgniemy opinii osób zgła-
szających zadania - dodaje. 
Przypominamy, że pumptrack 
to specjalnie przygotowany 
niewielki tor łączący jazdę i 
wszechstronny trening. Zbu-
dowany jest on z szybkich za-
krętów i muld. Wyrabia on u 
użytkowników refleks, zmysł 
równowagi oraz kondycję. 
Tor ma kształt zamkniętej 
pętli z delikatnymi muldami, 
które powodują, że jazda na 
rowerze nie wymaga peda-
łowania. Nazwa pumptrack 
wiąże się z ruchem pod-
czas pompowania (pumping 
motion), kiedy poruszając 
się na torze sylwetka cyklisty 
wykonuje ruch „góra–dół”. 
 
fot przykładowe: velosolutions.com
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Nie starzeje się ten, kto nie ma 
na to czasu – to motto Jolanty 
Szwalbe - łodzianki, autorki in-
spirujących antologii cytatów. 
11 kwietnia br. słuchacze Uni-
wersytetu Złotego Wieku mieli 
okazję uczestniczyć w spotka-
niu z wieczną optymistką.
Spotkanie odbyło się pod ha-
słem „Jak zwyciężyć czas i 
mieć w sercu wiecznie maj” i 
przebiegło w wyjątkowo rado-
snej i wiosennej atmosferze.
Moją misją jest inspirować do 
aktywności, dawać radość, do-
brą energię, ale i nadzieję, że 
można przezwyciężyć najgor-

szą sytuację w życiu – mówi 
Jolanta Szwalbe.

JAK MIEĆ W SERCU WIECZNIE MAJ?

Miło nam poinformować, że 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznał dotację 
w wysokości 250 tys. zł. dla 
Gorlickiego Centrum Kultury w 
ramach programu „Infrastruk-
tura domów kultury”. Projekt 
pod nazwą „Zakup wyposaże-
nia na potrzeby prowadzenia 
edukacji kulturalnej w Gorlic-
kim Centrum Kultury”, który 
przeszedł pozytywnie wszystkie 
etapy oceny, zakłada poprawę 
warunków działalności GCK.
Zadanie ma na celu uzupeł-
nienie i modernizację zaplecza 
technicznego sali widowisko-
wej oraz pracowni: plastycznej, 
muzycznej, teatralnej i tanecz-
nej, działających w ramach pla-
cówki.
Zakres inwestycji:
Sala widowiskowa ze sceną:
- zakup zestawu nagłośnienia 
(rozbudowanie systemu już ist-

niejącego)
- zakup zestawu profesjonal-
nych mikrofonów z okablowa-
niem i walizkami do przecho-
wywania;
- zakup pleksy akustycznej do 
separacji instrumentów;
- zakup zestawu oświetlenia 
(uzupełnienie posiadanego 
zestawu oświetlenia o tzw. ru-
chome głowice i profesjonalne 
reflektory sceniczne).
- zakup wyposażania pracowni 
tanecznej: zestaw składający 
się z profesjonalnej podłogi 
tanecznej oraz drążków mobil-
nych do zajęć baletowych.
 Widownia:
- w 2017 roku zakupione i 
zamontowane zostały nowe 
fotele na widowni. Środki fi-
nansowe pozwoliły jednak na 
wymianę tylko 1/3 liczby foteli. 
W ramach zadania zakupiona 
i zamontowana zostanie bra-

kująca część foteli na sali wi-
dowiskowej, co znacznie pod-
wyższy komfort widzów.
 Pracownia plastyczna:
- zakup wyposażenia pracow-
ni plastycznej: piec służący do 
wypalania ceramiki oraz koło 
garncarskie, zestaw sztalug 
malarskich, zestaw ekspozy-
cyjny (ramy i system montażu 
do wystaw plastycznych).

Unowocześnienie, poprzez za-
kup wyposażenia wpisuje się 
w założenia strategii rozwoju 
kultury dla Miasta Gorlice oraz 
jest częścią strategii rozwoju 
Gorlickiego Centrum Kultury 
na lata 2014-2019.
Kwota przyznanego dofinan-
sowania 250.000 zł stanowi 
79,92 % kosztów całkowitych 
zadania.

Mamy kolejne pieniądze - 250 tys. zł. dla GCK!

W 103. rocznicę Bitwy Gorlic-
kiej oraz obchodzoną w bie-
żącym roku 100. rocznicę za-
kończenia I wojny światowej, 
a także w stulecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
warto przypomnieć o wkła-
dzie Polaków w te wydarze-
nia. Nowa ekspozycja czasowa 
przygotowana w Muzeum Re-
gionalnym PTTK w Gorlicach 
zatytułowana „Mieszkańcy Ga-
licji w formacjach wojskowych 
armii austro-węgierskiej w 
czasie Bitwy Gorlickiej i w po-
zostałych latach wielkiej Woj-
ny” skoncentruje się na dwóch 
pierwszych rocznicach.

Na wystawie zaprezentowane 
zostaną przedmioty związane 
z galicyjskimi Polakami, którzy 
służyli w armii austro-węgier-
skiej, a więc zdjęcia, dokumen-
ty wojskowe i poczta polowa, a 
także elementy umundurowa-
nia i wyposażenia wiążące się 
z formacjami wojskowymi, w 
których stanowili oni znaczną 
część składu osobowego
Autor wystawy Piotr Szczepa-
niak, pochodzi z Żywca. Jest ab-
solwentem studiów historycz-
nych na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach, nauczycielem 
historii i aktywnie działającym 
historykiem, zainteresowanym 
badawczo przede wszystkim hi-

Nowa wystawa muzeum PTTK

storią Austro-Węgier oraz dzie-
jami Żywiecczyzny. Od dziecka 
zajmuje się kolekcjonowaniem 
przedmiotów militarnych zwią-
zanych z historią lokalną i armią 

austro-węgierską.
Wystawa będzie dostępna od 
30 kwietnia do 30 czerwca.
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Gorliczanie, sympatycy nasze-
go miasta, turyści i wszyscy 
zainteresowani! Dziś bardzo 
potrzebujemy Waszej pomo-
cy. Walczymy o grant na re-
alizację cyklu międzypokole-
niowych imprez letnich, które 
mogą odbyć się w Gorlicach! 
Jest szansa, że jeszcze w tym 
roku dzięki Lechstarter razem 
będziemy bawić się na silent 
disco, tańczyć na wielkim dan-
cingu międzypokoleniowym 
oraz zjeżdżać na ogromnej śli-
zgawce wodnej podczas eko-
-plaża party! Chodź na miasto 
– Gorlice łączą ludzi!
Pierwszy sukces już za nami, 
gdyż z setek projektów zgło-
szonych do konkursu, jury w 
składzie Filip Springer, Piotr 

Więcławski (Vienio) oraz Teresa 
Latuszewska - Syrda, pod gło-
sowanie internautów wybrało 
właśnie nasz pn. „Chodź na 
miasto – Gorlice łączą ludzi!”, 
którego celem jest ożywienie 
przestrzeni miejskiej oraz ak-
tywizacja społeczności miasta. 
Bawiąc się chcemy zintegrować 
wszystkie grupy społeczne!
Teraz do pełni sukcesu potrzeb-
na jest wielka mobilizacja, gdyż 
o 5 grantów walczy 20 miast! 
Dlatego zaproś do głosowania 
swoich znajomych, udostępnij 
wiadomość dalej - niech dotrze 
do jak największej liczy osób!
Głosowanie na Projekty zgło-
szone do Programu odbywa się 
na www.lechstarter.pl i potrwa 
do 17 maja.

Głosuj na projekt LECHSTARTER dla Gorlic - 
Chodź na miasto – Gorlice łączą ludzi!

Mickiewicz, Stasiuk, Haydamaky i Gorlice

Kto z Was ma już nową płytę 
Stasiuka i Haydamaków? Było 
o niej głośno w całej Polsce, 
a już niebawem to właśnie w 
Gorlicach, podczas „4 Stron 
Karpat”, ten nietuzinkowy 
projekt zagra swój pierwszy 
koncert! Ponadto w sobotę 28 
kwietnia o godzinie 15:00, w 
namiocie festiwalowym odbę-
dzie się autorskie spotkanie z 
artystami oraz wydawcą albu-
mu! Czekając na to niezwykłe 
wydarzenie możecie posłuchać 
płyty, w której fizycznym wy-
daniu znajdziecie także stronę 
promującą nasze miasto ze 

zdjęciem Rynku i tekstem o 
który poprosiliśmy poetę!
Płyta „Mickiewicz – Stasiuk – 
Haydamaky” swoją premierę 
miała 26 stycznia i dostępna 
jest w dużych sklepach stacjo-
narnych i internetowych - m.in. 
w empiku, gadalf.pl czy bonito.
pl. Utwór „Stepy akermańskie” 
znalazł się także na liście prze-
bojów Radiowej Trójki.
„Ach moje Gorlice, moja brama 
na wschód...”
Elegancki digibook zawiera 
krążek i mini książeczkę z tek-
stami utworów oraz tekstem o 
naszym Mieście Światła!

7 kwietnia br. odbyło się wiel-
kie otwarcie Szalowa Sport 
Arena. W uroczystym wyda-
rzeniu udział wzięli także Czło-
nek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Leszek Zegzda 
oraz Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla. Boisko w Szalo-
wej to trzecie w Polsce pełno-
wymiarowe boisko ze sztucz-
ną nawierzchnią, pokryte w 
całości balonem, które będzie 
służyć piłkarzom przez cały 
rok. Młodzi piłkarze powalczą 
wkrótce w Szalowa Sport Are-

na o Puchar Burmistrza Miasta 
Gorlice Rafała Kukli, w ramach 
obchodów Dni Gorlic 2018. Tur-
niej skierowany jest do zawod-
ników z rocznika 2007/2008 i 
młodszych tzw. kategoria „orlik”, 
junior E. Eliminacje do turnieju 
finałowego rozegrane zostaną 
w dniach 21-22 kwietnia, a finał 
od 5 do 6 maja 2018 r. Dla naj-
lepszych drużyn przewidziano 
nagrody i puchary ufundowane 
przez Burmistrza Gorlic.
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28-29 kwietnia br. Gorlickie 
Centrum Kultury oraz Urząd 
Miejski w Gorlicach gorą-
co zapraszają na wyjątkowy 
festiwal „4 Strony Karpat”. 
Gorlicki Festiwal to potężna 
dawka porywającej muzyki 
folkowej, podana w zupełnie 
nowy, atrakcyjny sposób przez 
fenomenalne zespoły. Podczas 
dwóch dni z muzyką folkową 
na gorlickim Rynku zagrają: 
Legend of Kazimierz, Balkan-
scream, Tołhaje, Haydamaky, 
Sarakina Balkan Band, Chłopcy 
Kontra Basia i Sokół Orkestar. 
W roku 2018 organizowana jest 
już 4 edycja festiwalu, będące-
go dwudniowym wydarzeniem, 
podczas którego wyjątkowi 
artyści folkowi prezentują się 
na jednej scenie, wykonując 
wspólnie koncert muzyki et-
nicznej typowej dla ich regio-
nów oraz dla regionu karpac-
kiego. Tym razem wyruszymy w 
muzyczną podróż na Bałkany i 
Wschód, eksplorować będziemy 
także fuzje muzyki etnicznej z 
jazzem, elektroniką i literaturą. 
Na festiwal „4 Stron Kar-
pat” zapraszamy całe rodzi-
ny. Mamy nadzieję, że tak jak 
my pokochają muzykę z nurtu 
world i folk oraz zachwycą się 
tradycjami muzycznymi łuku 
Karpat oraz innych regionów. 
W tym roku odbędzie się 
pierwsza edycja konkursu pla-
stycznego „4 Strony Folkloru” 
organizowanego jako nowa, 
integralna część istniejącego 
od trzech lat Festiwalu „4 stro-
ny Karpat”. Zapraszamy także 
do festiwalowego namiotu na: 
warsztaty rękodzieła artystycz-
nego, spotkania z artystami, 
wystawę plastyczną i tańce z 
muzyką „na żywo” oraz na fe-
stiwalowy jarmark.  
Legend of Kazimierz  
Zespół założony w 2013 roku 
w Krakowie. Na tworzoną przez 
nich muzykę składa się kilka 
elementów: fascynacje twór-
czością żydów aszkenazyjskich, 
muzyka bałkańska – w szcze-
gólności Bułgaria i Serbia, mu-
zyka turecka, muzyka cygańska 
jak i własne kompozycje. Muzy-
cy występowali z takimi gwiaz-
dami jak np. Hans Zimmer, Mi-
chał Urbaniak, Nigel Kennedy.
Balkanscream  
BALKANSCREAM jest siedmio-
osobowym kolektywem bałkań-
skim łączącym różne style mu-
zyczne, przeplatając jazz, folk i 
elektronikę, tworząc niepowta-
rzalny język zespołu. Instru-
mentarium zespołu to klarnet, 
trąbka, saksofony, gitara, man-
dola, gitara basowa, etniczne 

perkusjonalia, perkusja oraz 
chóry bułgarskie w wykonaniu 
DJ Ludwika Zamenhofa. Pełne 
nostalgii i żywiołowości koncer-
ty, pokazują, że jest to rodzaj 
muzyki w której każdy słuchacz 
znajdzie cząstkę siebie. Nowo-
czesna muzyka bałkańska, to 
recepta BALKANSCREAM na 
oczarowanie odbiorcy dźwię-
kami, których nigdy dosyć. 
Zespół miał okazję koncerto-
wać w wielu miastach Polski 
oraz za granicą. Grywał na jed-
nej scenie z takimi gwiazdami 
jak: Dikanda, Mahala Rai Ban-
da, Bisz/BOK, Adam Strug, Da-
gadana. Swoją muzyką uświet-
niał wiele imprez firmowych, 
eventów, konferencji. 
Tołhaje  
Zespół TOŁHAJE powstał wio-
sną 2000 r. z inicjatywy dwóch 
muzyków Damiana Kurasza i 
Janusza Demkowicza. Po krót-
kim czasie dołączyli do nich 
inni muzycy, pochodzący z 
terenów Podkarpacia: Mary-
sia Jurczyszyn, Tomasz Duda, 
Jakub Mietła, Robert Krok, 
Łukasz Moskal i Piotr Rychlec. 
W swojej twórczości, zespół 
czerpie inspiracje m.in. z tra-
dycji Bojków i Łemków – grup 
etnicznych zamieszkujących 
Bieszczady przed 1947 r., z kul-
tury muzycznej terenów Polski 
południowo-wschodniej (Lu-
belszczyzna) oraz grup etnicz-
nych dzisiejszej Ukrainy. Zespół 
koncertował na scenach całego 
kraju i Europy (m.in. Sziget – 
Budapeszt, Pohoda Festival 
– Trencin czy Pulse Festival – 
Londyn). W czerwcu 2002 r. 
grupa reprezentowała Polskę 
na XXIII Festiwalu Europejskiej 
Unii Radiowej (EBU) w Mölln 
(Niemcy). Większość członków 
zespołu współpracowało z arty-
stami światowej sceny muzycz-
nej, tj. Gordon Haskel, John 
Lord (Deep Purple), Nigel Ken-
nedy, Michael Bolton, a także 
z czołówką polskiej sceny: 
Katarzyna Nosowska, Kayah, 
Hey, Maria Peszek, Smolik, 
Pink Freud, Kora, Ewa Bem, 
Stanisław Soyka, Gaba Kulka, 
Justyna Steczkowska, Zakopo-
wer, Piotr Rubik, Michał Bajor 
i wiele innych. Jesienią 2013 r. 
zespół Tołhaje dostał propozy-
cję współpracy przy tworzeniu 
ścieżki dźwiękowej do serialu 
„Wataha” wyprodukowanego 
przez HBO Polska.
Haydamaky  
Ukraiński zespół folk rockowy, 
grający mieszankę ska, reggae, 
rocka, dubu i tradycyjnej mu-
zyki ukraińskiej. Muzycy okre-
ślają swój styl jako Kozak Rock. 

Współpracują z polskimi arty-
stami – nagrali wspólną płytę z 
grupą VooVoo, współpracowali 
z Maciejem Maleńczukiem, Ka-
milem Bednarkiem, Krzyszto-
fem „Grabażem” Grabowskim 
czy Pablopavo, Pudelsami. 
Wspólnie z Andrzejem Stasiu-
kiem nagrali wspólny album 
„Mickiewicz-Stasiuk-Hayda-
maky”. Premierowy koncert 
projektu odbędzie się właśnie 
podczas Festiwalu „4 Strony 
Karpat”. Na gorlickim rynku od-
będzie się pierwsze publiczne 
wykonanie utworów z albumu!
Sarakina Balkan Band  
To polsko-bułgarsko-czeska 
grupa muzyczna łącząca mu-
zykę bałkańską z folkiem, ja-
zzem i world music. Kompo-
zycje i aranżacje z wpływami 
bułgarskiej muzyki ludowej, 
klasycznej jak i z elementami 
improwizacji jazzowej przeno-
szą klimaty etniczne do muzy-
ki artystycznej. Zespół tworzą 
profesjonalni muzycy, grający 
na takich instrumentach jak: 
akordeon, klarnet, kontrabas, 
kaval, dudy, tupan, tambura. 
Grupa koncertuje od 1999 roku. 
Chłopcy Kontra Basia  
Chłopcy kontra Basia stara-
ją się tworzyć muzykę świe-
żą, nieuchwytną; dbają o tę 
swoistość, lubują się w nie-
oczywistych rozwiązaniach 
muzycznych i tekstowych, 
rozsmakowują się w szelesz-
czących głoskach, baśniowych 
historiach, długich frazach 
kontrabasu, nieregularnych 
rytmach. Czasami czerpią z 
tradycji jazzu, ale na tyle sub-
telnie, aby nie wpaść w jego 
ramy. Fascynują się dawnymi 
melodiami kościelnymi, suro-
wymi pieśniami obrzędowymi, 
balladami, ale zaraz wykonują 
stylistyczny zwrot, tak że nie 
sposób określić ich jak zespół 
folkowy. Ich serce stanowi aku-
styczne brzmienie kontrabasu, 
perkusji i dziewczęcego głosu. 
I tekst. Chłopcy kontra Basia 
bowiem szczególnie upodobali 
sobie formułę piosenki-opowie-
ści. Snują więc swoje historie z 
morałem, dziejące się w kra-
jobrazach dawnej wsi, zacza-
rowanego miasta, bajkowego 
„za górami, za lasami”, nada-
jąc starym ludowym motywom 
nowe życie i sensy. Chłopcy 
kontra Basia wydali dotych-
czas EP i dwie płyty („Oj tak!” 
i „O”) obydwie nominowane do 
nagrody muzycznej Fryderyk. 
Obecnie przygotowują trzeci 
album pt. „Legendy miejskie”. 
Sokół Orkestar  
Sokół Orkestar – zespół bę-

dący unikatem na polskiej 
scenie muzycznej. Potężna 
dawka słowiańskiej energii, 
niepowtarzalny styl grania, 
oryginalny repertuar oraz wir-
tuozeria, a wszystko to ude-
rza z piorunującą silą instru-
mentów dętych blaszanych. 
Krakowską grupę tworzą: Prze-
mek Sokół, Piotr Bednarczyk, 
Jarosław Meus, Jakub Mietła, 
Krzysztof Wyrwa i Grzegorz 
Bauer. Muzyka Sokół Orkestar 
opiera się na brzmieniu instru-
mentów dętych blaszanych o 
zabarwieniu bałkańskim. Piszą 
o sobie: „Bałkańska odpowiedź 
na rock’n’rolla!”. I rzeczywiście, 
ich twórczość działa równie 
elektryzująco na publiczność. 
Swoją muzyką Sokół Orkestar 
sięga po motywy etniczne, 
głównie z okolic bałkańskich, 
ale także do folkloru polskiego, 
nawet z czasów przedchrześci-
jańskich. Swoim graniem pró-
bują uchwycić pewną dzikość 
i pierwotność słowiańskiej 
duszy. Na swojej stronie na 
Facebooku piszą: „Nietypowe 
harmonie, pozorny nieład i cha-
rakterystyczna «dzikość serca» 
sprawiają, że tę muzykę, graną 
z pasją i niezwykle zmysłową, 
bardziej się czuje niż słyszy”. 
Slavic soul – to pierwszy album 
wydany w czerwcu 2011 który 
odzwierciedla fascynację Prze-
mka Sokoła muzyką etniczną. 
Dlatego też na repertuar ze-
społu składają się zarówno 
utwory pełne nieokiełznanej 
bałkańskiej energii melodie 
w zaskakujących aranżacjach 
oraz pełne ciekawych historii 
piosenki, zapadające słucha-
czom głęboko w pamięć. W li-
stopadzie 2013 zespół wystąpił 
w radiowej Trójce jako laure-
at II miejsca Ogólnopolskiego 
Konkursu Twórców „Piosen-
karnia”, otrzymał wtedy także 
nagrodę dla najlepszego wyko-
nawcy. W 2014 r. jako pierwszy 
w historii zespół spoza Bałka-
nów otrzymali nagrodę (II) na 
Guča Festiwal – największym 
festiwalu trębaczy na świe-
cie. W 2016 r ukazała się ich 
druga płyta „Wariacka miłość”, 
nie brak na niej elementów za-
równo humorystycznych, jak i 
powagi, a nowoczesne aranża-
cje często sięgają do tradycji. 

Otwórz się na „4 Stro-
ny Karpat” i daj się 
ponieść muzyce!  
Patronat medialny: Program 3 
Polskiego Radia, TVP3 Kraków, 
Radio Kraków, Polskie Radio 
Rzeszów, Gazeta Wyborcza, 
Folk24.pl i NetFan.pl

Festiwal „4 Strony Karpat”
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12 kwietnia br. o godz. 8:00 
odbyła się nadzwyczajna Sesja 
Rady Miasta Gorlice. Zwoła-
ne w trybie pilnym, na prośbę 
Burmistrza Rafała Kukli obrady, 
dotyczyły głównie inwestycji ma-
jącej na celu przebudowę ulicy 
Stróżowskiej. Miasto Gorlice ma 
szansę uzyskać 80% dofinanso-
wania na realizację tego zadania 
z Rządowego Programu na rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lo-
kalnej Infrastruktury Drogowej.
Jednym z warunków niezbęd-
nych do poprawnego złożenia 
wniosku było zabezpieczenie 
środków finansowych na reali-
zację zadania w budżecie roku 

2018, dlatego też niezbędna 
była zgoda Radnych na realizację 
tego zadania, nieuwzględnione-
go wcześniej w budżecie Miasta 
na ten rok.
Nabór wniosków do powyższego 
programu trwał do 15 kwietnia 
2018 r., stąd decyzja o jak naj-
szybszym zwołaniu Sesji Rady 
Miasta.
Zadanie pn. „Przebudowa uli-
cy Stróżowskiej w Gorlicach na 
odcinku od skrzyżowania z ulicą 
Stawiska do skrzyżowania z uli-
cami Krakowską i Kołłątaja wraz 
z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną”  uzyskało aprobatę Rad-
nych.

 CHCEMY PRZEBUDOWAĆ 
UL. STRÓŻOWSKĄ

Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 marca 2018 roku do 15 kwietnia 2018 roku

16 marca 2018 roku
- Spotkanie z Panem Janem Przy-
byłowiczem - właścicielem Firmy 
ELEKTRON (R. Kukla)
- Spotkanie z Dyrektorami Miej-
skich Zespołów Szkół w Gorlicach 
w sprawie zadania dotyczącego 
poprawy stanu infrastruktury 
sportowej przy Miejskich Zespo-
łach Szkół w Gorlicach (R. Kukla)
- Wywiad dla Radia RMD (Nowy 
Sącz, R. Kukla)
19 marca 2018 roku
- Spotkania świąteczne z przedsta-
wicielami Jednostek Samorządu 
Terytorialnego m. in. z Wojewodą 
i Wicewojewodą Małopolskim 
(Kraków, R. Kukla)
- Spotkanie w sprawie bu-
dowy toru rowerowo-rolko-
wo-deskorolkowego typu 
„Pumptrack”           (Ł.Bałajewicz) 
20 marca 2018 roku
- Ogólne Zebranie Mieszkańców 
Osiedla Nr 1 „Starówka” (R. Ku-
kla)
21 marca 2018 roku
-Jubileuszowy XXVI Turniej Szkol-
ny „Super Klasa 2018” w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 5 w Gorlicach 
(R. Kukla)
22 marca 2018 roku
- XIII Przegląd Palm i Stołów 
Wielkanocnych w Gorlickim Cen-
trum Kultury (R. Kukla)

- Uczniowie Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 5 w raz z kamerą odwie-
dzili miejsca związane z postacią 
Ignacego Łukasiewicza w Gorli-
cach w ramach programu eduka-
cyjnego „Być jak Ignacy” (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
- Przekazanie placu budowy na 
Oczyszczalni (R. Kukla)
23 marca 2018 roku
- Uroczyste otwarcie nowej sie-
dziby z salą rehabilitacyjną Sto-
warzyszenia Sprawne Smoki 
(Ł. Bałajewicz) 
- Wieczór Galowy Węgiersko-Pol-
skiej Przyjaźni z udziałem Prezy-
dentów Węgier i Polski (Veszprem, 
R. Kukla)
24-25 marca 2018 roku
- Małopolski Kiermasz Wielkanoc-
ny na Gorlickim Rynku (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz)
26 marca 2018 roku
- Świąteczne spotkanie przy 
Wielkanocnym Stole w Miejskim 
Przedszkolu Nr 8 w Gorlicach (R. 
Kukla)
- Warsztaty i spotkanie przed-
świąteczne w Placówce Wsparcia 
Dziennego TPD w Gorlicach (R. 
Kukla)
- Śniadanie Wielkanocne w Za-
kładzie Opiekuńczo Leczniczym 
Szpitala Specjalistycznego w Gor-
licach (R. Kukla)

28 marca 2018 roku
- XXII Wojewódzkie Mistrzostwa 
OHP w Halowej Piłce Nożnej 
Chłopców (OSiR, R. Kukla)
29 marca 2018 roku
- Śniadanie Wielkanocne w Śro-
dowiskowym Domu Samopomo-
cy w Bieczu filia w Gorlicach (R. 
Kukla)
31 marca 2018 roku
- Śniadanie Wielkanocne Gorlic-
kiego Klubu Abstynenta EGIDA 
(R. Kukla) 
3 kwietnia 2018 roku
- Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników MZK Gorlice (Ł. Ba-
łajewicz)
- Spotkanie z Panem Dawidem 
Laskiem – euroregion Karpaty (R. 
Kukla)
4 kwietnia 2018 roku
- Sesja Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- Zebranie Mieszkańców Zarządu 
Osiedla Nr 9 „Górne” (R. Kukla)
5 kwietnia 2018 roku
- Spotkanie z Przedstawicielami 
TAURON oraz Panią Wójt Gmi-
ny Sękowa – Małgorzatą Małuch 
(R. Kukla)
6 kwietnia 2018 roku
- X edycja Pro Publico Bono 2018 
– Doroczna Nagroda Przewodni-
czącego Rady Powiatu Gorlickie-
go (R. Kukla)

7 kwietnia 2018 roku
- Uroczyste otwarcie XI Między-
narodowego Memoriału im. Sta-
nisława Elmera w piłce siatkowej 
dziewcząt (OSiR, Ł. Bałajewicz)
- Uroczyste otwarcie kompleksu 
SZALOWA SPORT ARENA w Sza-
lowej (R. Kukla)
10 kwietnia 2018 roku
- Zarząd Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz)
- XIV Powiatowy Przegląd Szkol-
nych Zespołów Tanecznych „Ra-
dość Dzieciom” (Dom Nauczyciela, 
R. Kukla)
12 kwietnia 2018 roku
- Spotkanie w ramach Kampanii 
Edukacyjnej pn. „Wiem, co podpi-
suję” w Domu Polsko-Słowackim 
(R. Kukla)
13 kwietnia 2018 roku
- Konkurs na dyrektora MZS Nr 5 
(Ł. Bałajewicz)
14 kwietnia 2018 roku
- IV Sympozjum Wydziałowe In-
dywidualnej Ścieżki edukacyjnej 
(Jerzmanowice, R. Kukla)
15 kwietnia 2018 roku
- Uroczyste rozpoczęcie ogól-
nopolskiego turnieju piłkarskie-
go Deichmann Minimistrzostwa 
(OSiR, Ł. Bałajewicz)
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Radni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z XLVI Sesji Rady Miasta Gorlice

Joanna Bubak 
interpelowała w 
sprawie mapy 
„Gorlice – Mia-
sto Światła”. W 
odpowiedzi na 
Pani interpela-
cję złożoną na 

XLVI Sesji Rady Miasta Gorlice w 
dniu 22.03.2018 r. w sprawie ogra-
niczonego zakresu terytorialnego 
mapy „Gorlice – Miasto Światła” 
informuję, że mapa głównie skiero-
wana jest do turystów, którzy mają 
na niej odnaleźć najważniejsze 
obiekty i atrakcje naszego miasta. 
Z uwagi na fakt, że mapa ma je-
dynie format A4, zaprezentowano 
w niej najważniejsze punkty poło-
żone w centrum miasta. W prze-
ciwnym wypadku przy skalowaniu 
mapy w granicach całego miasta 
mapa stawała się zupełnie nieczy-
telna. Mając na uwadze powyższe 
zdecydowano o takim skalowaniu, 
aby na mapie znalazł się Skansen 
Przemysłu Naftowego „Magdalena” 
oraz były widoczne uliczki i obiekty 
w centrum miasta.
Druga interpelacja dotyczyła uzu-
pełnienia kamiennych wiat przy-
stankowych. W odpowiedzi na in-
terpelację zgłoszoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 22.03.2018 
r. w sprawie uzupełnienia kamien-
nych wiat przystankowych na tere-
nie Miasta o dodatkowe elementy 
zabezpieczające przed śniegiem, 
deszczem i wiatrem uprzejmie in-
formuję, że brak jest zasadności 
wykonywania tego rodzaju prac. 
Wskazane w interpelacji wiaty ka-
mienno-drewniane, zostały kilka 
lat temu odnowione. Obiekty te, 
usytuowane  przy kilku głównych 
ulicach Miasta, wrosły w krajobraz 
Gorlic, a dzięki połączeniu natural-
nych materiałów, posiadają duże 
walory estetyczne. Wiaty te nie 
mają wprawdzie ścian bocznych, 
jednak  ochrona przed warunkami 
atmosferycznymi następuje dzię-
ki stosunkowo dużej powierzchni 
dachów. Wnioskowana w interpe-
lacji zabudowa wiat o dodatkowe 
elementy (ściany boczne) spowo-
dowałaby utratę estetycznego wy-
glądu przez te obiekty.

Lucyna Jamro 
złożyła interpe-
lację dotyczącą 
działań podej-
mowanych w 
sprawie odpa-
dów zgromadzo-
nych na terenie 

byłej Rafinerii. W odpowiedzi na 
interpelację zgłoszoną na sesji 
Rady Miasta Gorlice w dniu 22 mar-

ca 2018 roku, dotyczącą działań 
podejmowanych w sprawie odpa-
dów zgromadzonych na terenie 
byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w 
Gorlicach uprzejmie informuję, iż 
aktualnie postępowania w sprawie 
magazynowania odpadów w miej-
scu na ten cel nieprzeznaczonym 
tj. na terenie byłej rafinerii prowa-
dzone są w stosunku do czterech 
podmiotów, w tym wobec Biura 
Finansowego „MULTIBEST” J. Gą-
sior, S. Witalińska-Gąsior Sp. J. z 
siedzibą przy ul. Szkolnej 48 w Dą-
browie Górniczej. Przepisy ustawy 
o odpadach, w oparciu o które zo-
stały wszczęte ww. postępowania, 
stanowią podstawę do wydania 
nakazu usunięcia odpadów maga-
zynowanych w miejscu na ten cel 
nieprzeznaczonym. Sam fakt 
stwierdzenia obecności odpadów 
nie jest tu jednak wystarczający. 
Konieczne jest zebranie dowodów 
umożliwiających ustalenie i udo-
wodnienie kto jest ich prawnym 
posiadaczem. W dużej mierze to-
czące się postępowania opierają 
się na materiale zgromadzonym 
przez Prokuraturę Rejonową w 
Gorlicach, która dysponuje więk-
szymi możliwościami jego pozy-
skania, niż organ gminny w ra-
mach działań administracyjnych. 
W stosunku do Spółki „MULTI-
BEST” została wydana decyzja 
częściowa z dnia 16 października 
2017 r. na usunięcie odpadów w 
postaci poreakcyjnego kwasu siar-
kowego magazynowanego w 
dwóch zbiornikach stacjonarnych. 
Ze względu na brak reakcji ze stro-
ny zobowiązanego na wydany na-
kaz, wszczęte zostało postępowa-
nie egzekucyjne, w ramach 
którego zastosowano środek egze-
kucyjny w postaci wykonania za-
stępczego. W drodze przetargu 
publicznego wyłoniono wykonaw-
cę zastępczego, który na podsta-
wie umowy zawartej dnia 13 mar-
ca 2018 r. przystąpił do usuwania 
przedmiotowego odpadu. Zgodnie 
z umową, usunięcie odpadu ma 
nastąpić do 12 maja br. Ponadto 
pozyskano dotację z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie na 
sfinansowanie usunięcia poreak-
cyjnego kwasu siarkowego, w 
kwocie 381 tys. zł (100% kosztów 
kwalifikowanych netto). Na zobo-
wiązanego nałożono również obo-
wiązek wpłacenia zaliczki na po-
czet wykonania zastępczego w 
kwocie 180 tys. zł, która nie zosta-
ła wpłacona, a reakcją ww. pod-
miotu na upomnienie w tej sprawie 
było złożenie szeregu pism z wnio-

skami i zarzutami co do prowadzo-
nych czynności, które mają na celu 
zatrzymanie prowadzonego postę-
powania egzekucyjnego. Ze wzglę-
du na skomplikowany charakter 
przedmiotowej sprawy oraz prze-
widywaną reakcję podmiotów do 
których najprawdopodobniej zo-
staną skierowane decyzje nakazu-
jące usunięcie przedmiotowych 
odpadów (odwołanie się od tych 
decyzji), postępowania muszą być 
prowadzone z dużą skrupulatno-
ścią, przy spełnieniu wszystkich 
wymogów proceduralno-prawnych 
tak, aby w razie wpłynięcia odwo-
łań od tych decyzji, mogły one zo-
stać utrzymane w mocy.  Z powyż-
szych względów pozostałe 
postępowania administracyjne 
prowadzone w sprawie magazyno-
wania odpadów na terenie byłej 
rafinerii są wciąż w toku.

Maria Ludwin 
interpelowała w 
sprawie przy-
znania tytułu 
H o n o r o w e g o 
Obywatela Mia-
sta Gorlic dla 
Pana Andrzeja 

Ćmiecha. W odpowiedzi na Pani 
interpelację złożoną na XLVI Sesji 
Rady Miasta w dniu 22 marca 
2018r. w sprawie przyznania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta 
Gorlice dla Pana Andrzeja Ćmiecha 
informuję, że zgodnie z §5 Regula-
minu Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Gorlice z wnioskiem o nada-
nie Honorowego Obywatelstwa 
mogą występować: Przewodniczą-
cy Rady Miasta Gorlice, Komisje 
Rady i Kluby Radnych Rady Miasta 
Gorlice, Burmistrz Miasta Gorlice, 
Stowarzyszenia, organizacje spo-
łeczno-polityczne i wyznaniowe – 
za pośrednictwem jednego z pod-
miotów mających prawo do 
inicjatywy uchwałodawczej w Ra-
dzie Miasta Gorlice. Burmistrz Mia-
sta Gorlice w 2016 r. wystąpił z 
wnioskiem o nadanie tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta Gorlice 
dla Pana Władysława „Adzika” 
Sendeckiego. Zgodnie z przyjętym 
zwyczajem w toku jednej kadencji 
Burmistrz Miasta Gorlice występuje 
z przedmiotowym wnioskiem wy-
łącznie jeden raz. Mając na uwa-
dze powyższe proponuję skorzy-
stać z pozostałych trybów 
występowania z wnioskiem, o któ-
rych mowa w §5 Regulaminu Ho-
norowego Obywatelstwa Miasta 
Gorlice. Zważyć również należy, że 
Rada Miasta Gorlice podejmuje 
uchwałę w sprawie Honorowego 
Obywatelstwa, po wcześniejszym 

zaopiniowaniu wniosku przez Ko-
misje Rady Miasta.W załączeniu 
Uchwała Nr 109/XII/2003 Rady 
Miasta Gorlice z dnia 20 listopada 
2003 r. w sprawie przyjęcia Regula-
minu Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Gorlice wraz z Regulaminem 
stanowiącym załącznik do uchwały.

Ryszard Lu-
dwin złożył in-
terpelację w 
sprawie zrekom-
pensowania wy-
sokich kosztów 
o g r z e w a n i a 
mieszkań 

W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną  na Sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 22.03.2018r. w sprawie zre-
kompensowania wysokich kosztów 
ogrzewania mieszkań uprzejmie 
informuję,  że w budynku przy ul. 
Orzeszkowej toczące się  postę-
powanie sądowe oraz ewentualny 
wyrok   w powyższej sprawie po-
zwoli na ustalenie winnych zaist-
niałej sytuacji oraz domaganie się 
od nich stosownych odszkodowań 
i rekompensat. Na dzień dzisiejszy, 
z uwagi na fakt  niezakończonego 
postępowania, zobowiązałem się  
w stosunku do mieszkańców  do-
konać zmiany sposobu ogrzewania 
mieszkań z ogrzewania indywidual-
nego na ogrzewanie z EC. Zadanie 
to zostanie wykonane do końca 
października 2018r. przed okresem 
grzewczym sezonu 2018/2019r.
Pomimo to, że Miasto Gorlice jest 
nadal w sporze sądowym z wyko-
nawcą budynku  co do zapłaty za  
wady ukryte, do projektu  budżetu 
na 2019 r. rozważa się możliwość 
zaproponowania wykonania docie-
plenia całości budynku.

Halina Mar-
szałek interpe-
lowała w spra-
wie złego stanu 
technicznego li-
nii teletechnicz-
nej przy ul. Gra-
nicznej i Leśnej.

W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 22.03.2018 r. w sprawie 
złego stanu technicznego linii te-
letechnicznej przy ul. Granicznej i 
Leśnej w Gorlicach uprzejmie in-
formuję, że wystąpiłem do zarząd-
cy sieci teletechnicznej tj. Orange 
Polska S.A. z siedzibą w Skierniewi-
cach o załatwienie sprawy zgodnie 
z kompetencjami.
Druga interpelacja dotyczyła utrzy-
mania porządku i czystości.
W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorli-
ce w dniu 22.03.2018r. uprzejmie  
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informuję, że zgodnie z Ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, zadaniem gmin jest w 
szczególności tworzenie punktów 
selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych  w sposób zapewnia-
jący łatwy dostęp dla wszystkich 
mieszkańców gminy. Dzięki moim 
staraniom od miesiąca maja 2017r. 
przy ul. Przemysłowej w Gorlicach 
funkcjonuje Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
tzw. „PSZOK”. W punkcie tym 
mieszkańcy z terenu Miasta mogą 
bezpłatnie oddać takie odpady ko-
munalne jak: przeterminowane leki  
i chemikalia, zużyte baterie  i aku-
mulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpa-
dy wielkogabarytowe, zużyte opo-
ny, odpady ulegające biodegradacji 
oraz odpady budowlane i rozbiórko-
we stanowiące odpady komunalne. 
Punkt jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godzinach od  8°° do 
16°° oraz w dwie soboty miesiąca 
w godzinach od 8°° do 12°°. Nie-
zależnie od powyższego dwa razy 
do roku organizowana jest zbiór-
ka odpadów wielkogabarytowych 
oraz niebezpiecznych w wyznaczo-
nych miejscach na terenie Miasta.             
W postępowaniu przetargowym 
ustalono aktualną cenę za zbiórkę i 
zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych, dlatego też, ze względów 
ekonomicznych, zwiększona ilość 
wywozu byłaby powodem wzrostu 
kosztów świadczenia usługi.
Trzecie interpelacja dotyczyła re-
montu ul. Granicznej bocznej
W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 22.03.2018 
roku w sprawie remontu Granicznej 
bocznej informuję, iż nawierzchnia 
drogi jest corocznie uzupełniana 
materiałem kamiennym w miarę 
potrzeb.
Obsuwająca się skarpa korpusu 
drogi została zabezpieczona kosza-
mi siatkowymi i geosyntetykiem. 
Po przeglądzie wiosennym plano-
wanym na kwiecień br. nawierzch-
nia drogi zostanie uzupełniona w 
niezbędnym zakresie przez służby 
miejskie.

Alicja Nowak 
złożyła interpe-
lację w sprawie 
złego stanu 
t e chn i c znego 
betonowych słu-
pów energetycz-
nych. W odpo-

wiedzi na interpelację zgłoszoną na 
sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 
22.03.2018 r. w sprawie złego sta-
nu technicznego betonowych słu-
pów energetycznych i teletechnicz-
nych zlokalizowanych na terenie 
Miasta informuję, że wystąpiłem do 
zarządców poszczególnych sieci   o 
załatwienie sprawy wg. kompeten-
cji.

Maria Piecuch i Adam Piecho-
wicz interpelowali w sprawie bu-
dynku przy ul. Orzeszkowej 15
W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorli-
ce w dniu 22 marca 2018 roku, w 
sprawie przywrócenia do pierwot-
nego poziomu nawierzchni ciągu 
pieszych przed budynkiem oraz 
uzupełnienia okładziny schodów 
wejściowych do budynku usytu-
owanego przy ulicy Orzeszkowej 
15,  uprzejmie informuję, że 16 
stycznia bieżącego roku przeka-
zano Miejskiemu Zakładowi Usług 
Komunalnych zlecenie na wykona-
nie powyższego zakresu prac.
 Realizacja robót nastąpi niezwłocz-
nie po wystąpieniu sprzyjających 
warunków atmosferycznych.
Maria Piecuch interpelowała też w 
sprawie wyznaczenia miejsc posto-
jowych przy ul Kromera.          
 W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w trakcie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 22.03.2018 
roku w sprawie wyznaczenia kilku 
miejsc postojowych w strefie płat-
nego parkowania przy ulicy Kro-
mera dla mieszkańców budynków 
2,4,6 po godz. 17-tej (którzy wyku-
pili abonament postojowy) uprzej-
mie wyjaśniam, że ulica Kromera 
w Gorlicach jest drogą publiczną, 
ogólnodostępną, z której może 
korzystać każdy zgodnie z jej prze-
znaczeniem.
Mając na uwadze powyższe wyja-
śniam, iż w świetle obowiązujących 
przepisów prawa, mających rangę 
ustawową, na drodze publicznej 
nie istnieje możliwość wydzielenia 
wyłącznie dla mieszkańców 3 blo-
ków zagwarantowanych miejsc po-
stojowych, bowiem taki stan stano-
wiłby naruszenie obowiązujących 
przepisów oraz zasad współżycia 
społecznego poprzez naruszenie 
zasady równości podmiotów wobec 
prawa.Zagospodarowanie miejsc 
postojowych w ciągach dróg pu-
blicznych uregulowane pozostaje 
w szczególności w Ustawie z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2222 
ze zm.) i nie polega na „zabezpie-
czeniu prawa do parkowania”, ale 
na określeniu zasad korzystania z 
miejsc postojowych w wyznaczo-
nych strefach płatnego parkowa-
nia. Zgodnie z art. 13b ust. 6 pkt 
2 organ właściwy do zarządzania 
ruchem na drogach w uzgodnieniu 
z zarządcą drogi może wyznaczać 
w strefie płatnego parkowania za-
strzeżone stanowiska postojowe 
(koperty) w celu korzystania z nich 
na prawach wyłączności w określo-
nych godzinach lub całodobowo.

Na podstawie powyższego, zgod-
nie z obowiązującymi w Mieście 
Gorlice regulacjami, rezerwacja 
gwarantowanego miejsca posto-
jowego możliwa jest tylko w razie 
wykonania zastrzeżonego miej-
sca parkingowego (tzw. koperty) 
co nastąpić może tylko za zgodą 
odpowiednich organów (zarządcy 
drogi i zarządzającego ruchem na 
drogach) i wiąże się z konieczno-
ścią opłacenia tak urządzonego 
miejsca (150zł miesięcznie). Jaka-
kolwiek inna regulacja prawna nie 
przewiduje możliwości wyłączenia 
części drogi publicznej, niepołożo-
nej w strefie ograniczonego ruchu, 
z korzystania wyłącznie na rzecz 
określonych podmiotów. Równo-
cześnie nadmieniam, że do zarząd-
cy drogi należą sprawy z zakresu 
planowania, budowy, modernizacji, 
utrzymania i ochrony dróg (art.19 
ustawy o drogach publicznych), 
natomiast dla mieszkańców i na-
jemców danego budynku  miejsca 
postojowe winien zapewnić zarząd-
ca nieruchomości.

Jan Wojnarski 
złożył interpela-
cję w sprawie 
remontu na-
wierzchni ul. 
Kwiatowej 
W odpowiedzi 
na interpelację 

złożoną w czasie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 22.03.2018 
roku w sprawie remontu na-
wierzchni ul. Kwiatowej informu-
ję, że w budżecie miasta na 2018 
rok nie jest przewidziany general-
ny remont tej ulicy. Ubytki w na-
wierzchni zostaną uzupełnione w 
niezbędnym zakresie ze środków 
na bieżące utrzymanie ulic  przez  
służby  miejskie.
W sprawie budowy barier łańcu-
chowych w obrębie przedszkola 
przy ul. Dukielskiej Miasto zwracało  
się do  Zarządcy  drogi – Zarządu  
Dróg  Wojewódzkich w  Krakowie 
w  ubiegłych  latach. Zarządca 
drogi pismem z dnia 17.12.2015 
roku wykazał, iż chodnik w obrę-
bie skrzyżowania jest oddzielony 
od pasa jezdnego zarówno opaską 
jak i pasem zieleni, stąd ustawianie 
barier jest niezasadne. Dodatkowo 
w myśl przepisów Ustawy prawo o 
ruchu drogowym ( Art.43) dziecko 
do lat 7 ( w wieku przedszkolnym) 
może korzystać z drogi tylko pod 
opieką osoby, która osiągnęła wiek 
co najmniej 10 lat. Biorąc pod uwa-
gę powyższe wyjaśnienia Pana in-
terpelacja nie może być załatwiona 
pozytywnie.

Krzysztof Za-
górski interpe-
lował w sprawie 
zimowego utrzy-
mania chodnika 
w ciągu ulicy 
Blich.

W odpowiedzi na interpelację zło-
żoną w trakcie obrad sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu  22.03.2018 
roku w sprawie zimowego utrzy-
mania chodnika w ciągu ulicy Blich 
na wysokości ogrodów działkowych 
uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z 
art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( 
t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289 ze zm.), 
to na właścicielach nieruchomości 
spoczywa obowiązek zapewnienia 
utrzymania czystości i porządku 
poprzez uprzątnięcie błota, śnie-
gu, lodu i innych zanieczyszczeń z 
chodników położonych wzdłuż tej 
nieruchomości.  Jak przesądzono w 
orzecznictwie z treści art. 2 ust. 1 
pkt 4 przywołanej Ustawy wynika 
wprost, z uwzględnieniem pojęcia 
nieruchomości, że za właściciela 
ustawa uznaje każdy podmiot, któ-
ry włada nieruchomością, tj. wyod-
rębnionym gruntem i związanym 
z nim trwale budynkiem - na pod-
stawie prawa własności, współwła-
sności, wieczystego użytkowania, 
zarządu i użytkowania (tzw. trwały 
zarząd i użytkowanie to władztwo 
nad nieruchomościami Skarbu Pań-
stwa lub gminy uregulowane prze-
pisami ustawy o gospodarce nieru-
chomościami), a także ewentualnie 
na podstawie stosunku obligacyj-
nego (tak m.in. Wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w 
Rzeszowie z dnia 21 maja 2014 r.  
sygn. akt II SA/Rz 208/14). Chod-
nik przy ul. Blich, na wysokości 
ogródków działkowych położo-
ny jest wzdłuż działki nr 1320/5. 
Przedmiotowa nieruchomość, dla 
której prowadzona jest księga wie-
czysta nr KW NS1G/00045111/0 
pozostaje oddana w użytkowa-
nie wieczyste Polskiego Związku 
Działkowców. Mając na uwadze 
powyższe, zgodnie z przywołany-
mi przepisami ustawowymi, to na 
Polskim Związku Działkowców, jako 
użytkowniku wieczystym nierucho-
mości przyległej do chodnika przy 
ul. Blich, spoczywa obowiązek jego 
utrzymania w zakresie uprzątania 
błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń.
Druga interpelacja dotyczyła ozna-
kowania centrum miasta. W od-
powiedzi na interpelację złożoną 
w czasie obrad sesji Rady Miasta 
Gorlice w dniu 22.03.2018 roku w 
sprawie oznakowania centrum mia-
sta w obrębie Starówki informuję, 
że oznakowanie zostało wykonane 
w dniach 27-28 marca 2018 r. Mia-
sto sporządziło projekt oznakowa-
nia i po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii organu zarządzającego ruchem 
zamówiono potrzebne znaki drogo-
we. Z uwagi na przestoje techno-
logiczne w zakładzie produkującym 
elementy oznakowania zamówienie 
zostało zrealizowane w marcu br.
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23 marca to Dzień Przyjaźni 
Polsko-Węgierskiej. W tym roku 
oficjalne uroczystości związane 
ze świętem odbyły się w położo-
nym nad Balatonem Veszprem. 
W wydarzeniu wziął także udział 
Burmistrz Rafał Kukla. Miasto 
Gorlice od lat utrzymuje bardzo 
dobre stosunki ze swoimi wę-
gierskimi miastami parterskimi 
Nyíregyházą i Pápą!
Obchody Dnia Przyjaźni Pol-
sko-Węgierskiej odbywają się 
naprzemiennie w Polsce i na 
Węgrzech. 12 marca 2007 r. 
parlament węgierski przyjął de-
klarację uznającą dzień 23 mar-
ca Dniem Przyjaźni Polsko-Wę-

gierskiej. Deklarację poparło 
324 posłów, nikt się nie wstrzy-
mał, nikt nie był przeciw. Po-
dobną uchwałę 16 marca 2007 
r. podjął przez aklamację Sejm 
RP. W zeszłym roku uroczystości 
odbyły się w Piotrkowie Trybu-
nalskim.Do Veszprem, na zapro-
szenie gospodarzy uroczysto-
ści, przyjechali przedstawiciele 
miast, które utrzymują kontakty 
z Węgrami. Wśród zaproszo-
nych gości byli także Burmistrz 
Rafał Kukla oraz Burmistrz na-
szego partnerskiego miasta 
Papy - Áldozó Tamás.Podczas 
gali swoje przemówienia wygło-
sili Prezydent RP Andrzej Duda 
i prezydent Węgier János Áder.

Polak Węgier dwa bratanki!

24 marca br. na krakowskim 
Rynku odbyło się uroczyste 
Święto ZHP Chorągwi Krakow-
skiej. Zuchy, harcerze, harcerze 
starsi i wędrownicy opanowali 
w sobotnie popołudnie cen-
trum miasta, a wśród nich nie 
zabrakło uczestników z Gorlic!
Uroczystość rozpoczęła się 
o godzinie 10:00 harcerskim 
apelem, w którym udział wzię-
ło 2000 małopolskich zuchów, 
harcerzy, instruktorów oraz 
władze i przyjaciele harcer-

stwa. Gorlice godnie reprezen-
towała drużyna składająca się 
z 56 zuchów, harcerzy i instruk-
torów.
Święto ZHP Chorągwi Krakow-
skiej, upamiętniające patrona 
Tadeusza Kościuszkę, zainau-
gurowało harcerskie obchody 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz 
100-lecia Związku Harcerstwa 
Polskiego.

Gorliccy harcerze na Święcie Chorągwi Krakowskiej

10 kwietnia br. w sali Domu 
Nauczyciela w Gorlicach odbył 
się coroczny Powiatowy Prze-
gląd Szkolnych Zespołów Ta-
necznych „Radość Dzieciom”. 
W XIV edycji wydarzenia 
wzięło udział, aż 21 zespołów 
z całego Powiatu gorlickiego. 
Pomysłodawcą i organi-
zatorem tego wydarzenia 
jest instruktor tańca MDK 
Renata Gawlak – Spyra. 
Głównym celem przeglądu 
była artystyczna konfron-
tacja dorobku amatorskich 
dziecięcych i młodzieżowych 
zespołów i grup tanecznych 
z terenu powiatu gorlickiego 
i doskonalenie umiejętno-

ści warsztatowych wszyst-
kich uczestników przeglądu. 
Obecna na przeglądzie komi-
sja była do dyspozycji instruk-
torów i opiekunów zespołów. 
Można było zasięgnąć infor-
macji na temat uwag, spo-
strzeżeń, repertuaru, jego 
wykonania, muzyki, stro-
jów i wyrazu artystycznego 
grup i zespołów tanecznych. 
Gościem specjalnym wydarze-
nia był Burmistrz Rafał Kukla, 
który pogratulował organi-
zacji imprezy oraz wszystkim 
drużynom biorącym udział w 
wydarzeniu.

XIV Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych
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KABARETOWA UCZTA W TOWARZYSTWIE MŁODYCH PANÓW
7 kwietnia br., w sobotni wie-
czór, gorliczanie przybyli tłum-
nie do Gorlickiego Centrum 
Kultury, by oklaskiwać Kabaret 
Młodych Panów. Niekwestiono-
wani mistrzowie humoru za-
prezentowali swój najnowszy 
program pt. „Bogowie”, któ-
ry został znakomicie odebrany 
przez publiczność.
Mimo że występ czwórki 
ze Śląska trwał aż 2 godzi-
ny, myślę, że nikt z obecnych 
na widowni widzów nie mógł 
narzekać na nudę. Młodzi Pa-
nowie przedstawili m.in. swoją 
wizję Bitwy pod Grunwaldem 
oraz programu Mam Talent. 
Najzabawniejszym skeczem 
okazał się jednak ten z wyko-
rzystaniem osoby z publicz-
ności, w którym jedna z pań 
musiała wcielić się w rolę córki 
wojskowego, o której wdzię-

ki starał się chłopak poznany 
przez internet.
Po zakończeniu występu tłumy 
fanów ustawiły się w kolejce 
po autografy oraz  pamiątkowe 
zdjęcie.
Dziękujemy artystom za wspa-
niały wieczór.
Źródło: GCK Gorlice

Dwa dni siatkarskich emocji
7-8 kwietnia br.ponad 250 za-
wodniczek z 24 drużyn rywali-
zowało w XI Międzynarodowym 
Memoriale im. Stanisława El-
mera w piłce siatkowej dziew-
cząt. 
Na parkietach Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji oraz Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1 w Gor-
licach spotkało się 16 dru-
żyn młodziczek i 8 kadetek. 
Zawodniczki i wszystkich gości 
zgromadzonych w gorlickiej hali 
powitała Jadwiga Wójtowicz. W 
uroczystym otwarciu memoria-
łu uczestniczyli żona Stanisława 
Elmera, Danuta oraz syn Prze-
mysław, władze samorządo-
we oraz inni zaproszeni goście 
związani ze środowiskiem siat-
karskim. Burmistrza Rafała Ku-
klę na ceremonii otwarcia repre-
zentował Wiceburmistrz Łukasz 
Bałajewicz. Uroczystość uświet-
nił występ zespołu taneczne-
go Synergy z MDK, trenują-
cy pod okiem Moniki Wacek. 
W kategorii kadetek zwycię-
żył zespół MOS Wieliczka, 
który w finale pokonał Je-
dynkę Tarnów. Trzecie miej-
sce przypadło gospodyniom 
turnieju, Ekstrimowi Gorlice. 
Najlepszą drużyną turnie-
ju młodziczek został zespół 
SOS Setbol Oświęcim, który 
w wielkim finale pokonał MKS 
MOS Wieliczkę. Trzecie miejsce 
przypadło młodziczkom z STS 
Sandecji Nowy Sącz. Gospo-
dynie turnieju, młodziczki Eks-
trimu Gorlice zajęły 6 miejsce. 
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Zapraszamy do udziału w zawo-
dach organizowanych w ramach 
Weekendu Naftowego 2018. 
Zawody biegowe, kolarskie, rol-
karskie i crosss-fit odbędą się w 
weekend majowy (19-20 maja). 
Program  
Sobota, 19 maja 2018 r.
Rolki 22 km i 42 km
Kryterium Kolarskie 42 km
Niedziela, 20 maja 2018 r.
Półmaraton Owczary-Męcina-Do-
minikowice-Gorlice
Bieg na 10 km Owczary-Sękowa-
-Gorlice
Bieg na 5 km Siary-Sękowa-Gor-
lice
Cross-Fit na stadionie OSIR
Organizotorem wydarzenia jest 
Stowarzyszenie „Maraton Gorlice”. 

Weekend Naftowy 2018!

28 marca br. w hali gorlickie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji 
odbyły się XXII Wojewódzkie 
Mistrzostwa OHP w Halowej 
Piłce Nożnej Chłopców, po 
raz 12 organizowane przez 
6-38 Hufiec Pracy w Gorli-
cach, wspólnie z Małopolską 
Wojewódzką Komendę OHP. 
Po raz kolejny honorowy pa-
tronat nad Mistrzostwami objął 
Burmistrz Miasta Gorlic - Rafał 
Kukla.
Uroczyste rozpoczęcie Mi-
strzostw poprzedzone zostało 
wysłuchaniem hejnału Gorlic 
wykonanego przez hejnalistę 
Straży Miejskiej w Gorlicach. 
Komendant 6-38 HP Gorli-
ce Piotr Dziedzina, przywitał 
wszystkich gości, następnie 
głos zabrała Poseł na Sejm RP 
Pani Barbara Bartuś, oraz wi-
cestarosta powiatu gorlickiego 
Jerzy Nalepka, którzy życzyli 
uczestnikom turnieju sporto-
wej rywalizacji w duchu walki 
fair play, oraz miłych wrażeń z 
pobytu w Gorlicach. Oficjalne-
go otwarcia dokonał Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla. 
Zwycięzcę turnieju wyłoniły 
rzuty karne, w których sku-
teczniejsza okazała się druży-
na z 6-38 HP Gorlic i tym sa-
mym zdobyła pierwsze miejsce 
oraz puchar Burmistrza Gorlic. 

Drugie miejsce oraz puchar 
Komendanta Wojewódzkie-
go zdobyła drużyna z 6-33 
ŚHP Nowy Sącz. Trzecie 
miejsce oraz puchar Preze-
sa Podokręgu Piłki Nożnej w 
Gorlicach wywalczyła druży-
na z Centrum Kształcenia i 
Wychowania Tarnów. Zwycię-
skie drużyny zostały wyróż-
nione medalami oraz cenny-
mi nagrodami rzeczowymi. 
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Artur Apriasz z 
6-38 HP Gorlice, najlepszym 
bramkarzem okazał się Ma-
rek Plebanek z CKiW Tarnów, 
królem strzelców został Ka-
mil Baran zdobywca 5 bra-
mek z 6-33 ŚHP Nowy Sącz. 
Puchar Fair-play ufundowa-
ny przez Pawła Lupę byłe-
go pracownika OHP trafił do 
drużyny z 6-10 HP Myślenice.  

XXII Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej

Koszykarki z gorlickiej 
„czwórki”najlepsze w Małopolsce

Opiekunem i trenerem drużyny 
jest Tomasz Mianowski.
Skład zwycięskiej drużyny: 
Maja Drwięga, Martyna Przy-
bycień, Kamila Makowiec, Lena 
Malawska, Maja Trybus, Daria 
Radzik,  Marlena Kozioł, Da-
nuta Roja, Wiktoria Tylawska, 
Emilia Wołkowicz, Martyna 
Wiktor, Weronika Dzik, Julia 
Gerhardt,  Martyna Szczygieł 
Źródło: MZS nr 4 w Gorlicach

Dziewczęta z Miejskiego Ze-
społu Szkół nr 4 w Gorlicach 
wywalczyły pierwsze miej-
sce w wojewódzkim turnieju 
mini koszykówki szkół pod-
stawowych. Zawody roze-
grano 21 marca w Bochni. 
Na swojej drodze pokona-
ły drużyny z Tarnowa, Boch-
ni (Kobyle), Krakowa, Zawoi, 
Oświęcimia (Osiek). Zawod-
niczki awansowały do grona 16 
najlepszych drużyn w Polsce. 
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