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Z wszystkimi naszymi Miasta-
mi Partnerskim łączą nas 
bardzo dobre relacje, które 
stale pielęgnujemy. Gorlice z 
krótką wizytą odwiedziła de-
legacja z Nyíregyházy.
Wśród gości znaleźli się Bur-
mistrz Nyíregyházy Ferenc 
Kovács, jego Zastępcy Atti-
la Ulrich i Jászai Menyhért, 
których przywitali Burmistrz 
Rafał Kukla, jego Zastęp-
ca Łukasz Bałajewicz oraz 
Sekretarz Miasta Daniel Ja-
neczek.
Gorlice i Nyíregyháza w tym 
roku obchodzą 15 lat wspó-
łpracy. 18 marca 2006 roku, 

Nyíregyháza z wizytą w Gorlicach
w Dworze Karwacjanów w 
Gorlicach, odbyła się uroc-
zystość podpisania aktu o 
partnerstwie. Nieformalna 
współpraca miedzy Gorlica-
mi a Nyíregyházą rozpoczęła 
się w 1987 r. Podpisanie aktu 
partnerskiego było ukoro-
nowaniem długiego, wie-
lostronnego procesu, który 
zbliżył nasze miasta.
Spotkanie było okazją do roz-
mowy o dalszej współpracy 
i realizacji wspólnych pro-
jektów, a także do wymia-
ny doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania samorządu 
w czasie pandemii.

Zbliża się kolejna perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej 
na lata 2021 – 2027. 9 lipca 
br., w Ośrodku Konferencyj-
no-Wystawienniczym „Kasztel 
w Szymbarku“, na ten temat, 
a przede wszystkim o Zin-
tegrowanych Inwestycjach 
Terytorialnych, rozmawiali 
przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Małopolskiego i samorządowcy 
Ziemi Gorlickiej.
Zgromadzonych przywitał 
Adam Ślusarczyk Pełnomoc-
nik Zarządu Województwa 
Małopolskiego ds. Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych. 
W spotkaniu uczestniczyli: Wi-
cestarosta Stanisław Kaszyk, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Wójt Gminy Gorlice Jan 
Przybylski, Wójt Gminy Sękowa 
Małgorzata Małuch, Zastęp-
ca Burmistrza Miasta Gorli-
ce Łukasz Bałajewicz, Daniel 
Markowicz Dyrektor Wydział 
Rozwoju i Inwestycji Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach oraz 
przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Małopolskiego.

Adam Ślusarczyk przedstawił 
stan prac związanych z przy-
gotowaniem Programu Regi-
onalnego Fundusze Europej-
skie dla Małopolski na lata 
2021-2027 Małopolska Pr-
zyszłości. Podsumowano także 
dotychczasowe debaty teryto-
rialne oraz przedstawiono po-
tencjalny zakres geograficzny 
i tematyczny Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w 
obszarze funkcjonalnym Gor-
lic.
Celem Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych jest 
realizacja partnerskich pro-
jektów, które przyczyniają się 
do rozwiązywania problemów i 
wspólnego zaspokajania potr-
zeb całego regionu. W ramach 
prac nad projektem Strate-
gii Rozwoju Województwa 
Małopolska 2030, wskazane 
zostały miejskie obszary funk-
cjonalne. To one są podstawą 
do rozpoczęcia współpracy 
także z ościennymi samorzą-
dami. A te mają sporo celów 
i planów, bo daną im szansę 
chcą naprawdę dobrze wykor-
zystać.

ZIT szansą dla całej Małopolski
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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.
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Andrzej Stasiuk nagrodzony 
Orłem stulecia „Rzeczpospoli-
tej” w kategorii literatura - sta-
tuetką z okazji rocznicy założe-
nia dziennika „Rzeczpospolita“.
Podczas uroczystej Gali w 
Operze Krakowskiej, wręczo-
no nagrody wybitnym ludziom 
kultury i sportu, filantropom 

oraz zasłużonym instytucjom.
Warto podkreślić, że proza-
ik i eseista, mieszkający w 
Beskidzie Niskim, znalazł się 
w gronie wyróżnionych m.in. 
z Januszem Gajosem, Agatą 
Kuleszą (kat. Film i Teatr), 
Zbigniewem Preisnerem (kat. 
Muzyka), Anną Dymną (kat. 

Andrzej Stasiuk nagrodzony 
Orłem stulecia „Rzeczpospolitej”

Od 12 czerwca br. czytelnicy zna-
nego serwisu internetowego gaze-
ta.pl mogą przeczytać o Gorlicach! 
Tekst poświęcony Miastu Światła 
autorstwa dziennikarki Urszuli 
Abucewicz pojawił się na głównej 
stronie, a także na tej dedykowa-
nej treściom turystycznym i kra-
joznawczym – gazeta.pl Podróże.
„Polska to nie tylko duże, cieszące 
się popularnością miasta. To także 
wiele mniejszych miejscowości, 
które potrafią zachwycić nie mniej 
niż te najsłynniejsze. Poprosiliśmy 
ich mieszkańców i osoby, dla któ-
rych są to miasta rodzinne, by wam 
o nich opowiedziały. Tak powstał 
cykl „Stąd jestem“, na którego 
kolejne odcinki zapraszamy was w 
sobotę co dwa tygodnie o godzinie 
19” – czytamy we wstępie.
Artykuł w formie wywiadu – roz-
mowy ukazał się pod nazwą „Gorli-
ce. Polska kolebka nafty. Gdyby nie 
I wojna światowa miasto byłoby 
potęgą”.
Znajdziemy w nim wiadomości o 
historii Gorlic, lokalnych zabytkach 
i miejscach wartych odwiedze-
nia – Gorlickiej Golgocie, Parku 
Miejskim, Cmentarzu Wojennym 
nr 91, Muzeum Regionalnym czy 
Skansenie Przemysłu Naftowego 
„Magdalena”.

Uzupełnieniem tekstu są liczne fo-
tografie.
Zapraszamy do lektury!

Działalność charytatywna), czy 
Agnieszką Radwańską (kat. 
Sport).
Laureatów wybierała kapituła 
złożona z kierownictwa redak-
cji „Rzeczpospolitej“.
Serdecznie gratulujemy!

O Gorlicach na Gazeta.pl Podróże

Fot. www.rp.pl
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W ramach realizacji projektu 
„Mecenat Małopolski”, mło-
dzież Ochotniczych Hufców 
Pracy wspólnie ze Związkiem 
Harcerstwa Polskiego zor-
ganizowała w dniach 26-27 
czerwca 2021 r. zlot. W inic-
jatywie wzięło udział prawie 
200 osób. Głównym punktem 
wydarzenia był bieg patro-
lowy „W poszukiwaniu pierś-
cienia Św. Kingi”. Dodatkowo 
podczas dwudniowego wy-
darzenia zorganizowane były 
koncerty, animacje, świadec-
twa wiary oraz pokazy ręko-
dzieł artystycznych, insce-
nizacje rycerskie i wojskowe 
z okresu II wojny światowej.
Zlot rozpoczął się w sobotę 
rano. Drużyny uczestników 
OHP składały się z pię-
cioosobowych grup oraz wy-
chowawców. Ich pierwszym 
zadaniem była budowa obozu 
składającego się z namiotów 

W poszukiwaniu 
pierścienia Św. Kingi

oraz tablic informacyjnych 
związanych z patronem da-
nej grupy. Małopolską OHP 
reprezentowało 15 grup (pod 
patronatami m.in. św. Jana 
Pawła II, św. Małgorzaty, św. 
Kingi, św. Mikołaja, Kościusz-
ki, Smoka Wawelskiego).
Po zakwaterowaniu oraz 
zbudowaniu obozowisk, 
uczestnicy zameldowali się 
na apelu. Odprawę rozpoczął 
komandor ZHP, sprawdzając 
listę obecności oraz go-
towość uczestnictwa w biegu 
patrolowym „W poszukiwa-
niu Pierścienia św. Kingi”. 
Bieg polegał na odwiedzeniu 
10 stacji. Na każdym punkcie 
drużyna/patrol otrzymywał 
fragment puzzla, które to 
po złożeniu puzzli w całość, 
dawały pierścień. Zdecy-
dowanej większości drużyn 
to się udało, za wyjątkiem 
kilku, którym zabrakło jed-
nego fragmentu.

Na trasie charytatywnego raj-
du Złombol 2021 nie zabraknie 
gorlickich akcentów! Swoim 
czerwonym polonezem, dum-
nie prezentując logo Miasta 
Światła oraz lokalnych firm, 
ruszyli Sylwia i Łukasz z Lipi-
nek. Zabrali ze sobą także na-
szą ambasadorską flagę!
Tegoroczna, 14. edycja Złom-
bolu odbywa się pod hasłem 
„Over the rainbow“. Trasa rajdu 
swój początek miała w Katowi-
cach (25.06) i prowadzi przez 
Słowację, Węgry, Rumunię, 
Bułgarię, aż do miejscowoś-
ci Burhaniye w Turcji. Przed 
uczestnikami około 5000 km. 
Impreza ma charakter chary-
tatywny. Jej głównym celem 
jest zebranie jak największej 
kwoty pieniędzy, która zostanie 
wykorzystana w 100% na za-

kup dóbr, kursów, szkoleń oraz 
wycieczek dla dzieci z domów 
dziecka. Uczestnicy udostęp-
niają darczyńcom powierzch-
nię reklamową na swoich po-
jazdach, w których podejmują 
się wyprawy w ustalone miejsce. 
Z roku na rok wydarzenie cieszy 
się coraz większą liczbą uczest-
ników, a co za tym idzie, wzrasta 
pula uzbieranych funduszy.
Na oficjalnej stronie Rajdu czy-
tamy: Trójka znajomych porwała 
się z motyką na słońce i stwor-
zyła akcję charytatywną jeżdżąc 
po świecie starymi złomami. 
Nie chcemy z tego żadnych pie-
niędzy - zależy nam jedynie na 
własnej satysfakcji z działania, 
czerpania radości z motywowa-
nia ludzi do podróżowania i 
współdziałania w słusznym celu. 
Naszym paliwem i „wypłatą“ 

Do Turcji polonezem!

Gorlicka Gala Honorowych 
Dawców Krwi

W sobotę, 3 lipca, w Skansenie 
Przemysłu Naftowego „Magda-
lena” przy ul. Lipowej, odbył 
się piknik rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka, którego organizato-
rem był Zarząd Osiedla nr 3, na 
czele z przewodniczącą Haliną 
Kordyl.
Mimo niesprzyjającej pogo-
dy i deszczowej aury, dzieci z 
Osiedla „Kromer” wraz ze swo-

imi rodzicami, spędziły miło 
czas – nie zabrakło sportowej 
rywalizacji i konkursów. Na 
uczestników czekał też ciepły 
posiłek z grilla.
Na zaproszenie organizatora, 
na pikniku obecny był Burmis-
trz Miasta Gorlice, który wręc-
zył uczestnikom słodki upomi-
nek oraz Radna Rady Miasta 
Maria Piecuch.

      Piknik Rodzinny Osiedla Kromera

jest radość dzieci, a właściwie 
nazywając rzeczy po imieniu, 
euforia jakiej doznają przy otr-
zymywaniu darów.
Sylwii i Łukaszowi życzymy 
szerokiej drogi, bezawaryjnego 

przejazdu i niezapomnianych 
wrażeń!
Fotografia: Halogorlice.pl
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18 czerwca br., w głównej sali 
Kasztelu w Szymbarku, miało 
miejsce oficjalne podpisanie 
umowy na przekazanie środków 
z PFRON. Na liście beneficjen-
tów znalazł się także wniosek 
złożony przez Miasto Gorlice na 
dostosowanie budynków gorlic-
kiego magistratu oraz Miejskie-
go Zespołu Szkół nr 3 do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Dzięki dotacjom siedziba Urzę-
du Miejskiego – Ratusz i dawny 
budynek „dwójki” oraz gmach 
szkoły w Gliniku, staną się bar-
dziej dostępne, m.in. poprzez 
budowę wind.
„Przebudowa budynku Ratusza”
Głównym celem projektu jest 
likwidacja barier architektonicz-
nych w gorlickim magistracie 
poprzez dostosowanie do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
segmentu B – przebudowa 
wejścia, montaż dźwigu oso-
bowego, przystosowanie łazie-
nek do obowiązujących norm i 
przepisów oraz skomunikowanie 
obydwu budynków (A i B) na 
pierwszym piętrze, za pomocą 
przejścia z pochylnią dla wóz-
ków inwalidzkich.
Łączny koszt realizacji projektu 
to 521 690,54 zł, z czego przy-
znana kwota dofinansowania 

wynosi 150 000,00 zł.
Przystosowanie budynku uży-
teczności publicznej do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością 
ruchową zachęci je do wycho-
dzenia z domu, do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kultural-
nym, społecznym i obywatel-
skim miasta i regionu, co będzie 
stanowiło wartość dodaną pro-
jektu.
Szczegółowy zakres robót:
wykonanie windy dla niepeł-
nosprawnych w segmencie B 
od poziomu piwnic do poziomu 
drugiego piętra (4 kondygna-
cje),
budowę przejścia pomiędzy 
segmentem A i segmentem B 
budynku Ratusza wraz z po-
chylnią (umożliwienie dostępu 
osobom niepełnosprawnym do 
budynku A – I piętro),
dostosowanie dojścia (wejście 
do budynku) do segmentu B 
dla osób niepełnosprawnych od 
strony Placu Kościelnego (po-
mieszczenie holu wejściowego 
przy projektowanej lokalizacji 
windy osobowej i pochylni), 
wykonanie prac budowlanych 
związanych z remontem i przy-
stosowaniem zespołów sanitar-
nych zlokalizowanych nad sobą 
na 1 i 2 kondygnacji budynku B.

Ratusz i Miejski Zespół Szkół nr 3 bez barier architektonicznych!
To nie jedyne zmiany jakie zajdą 
w siedzibie Urzędu Miejskiego. 
Przypominamy, że obecnie trwa 
postępowanie przetargowe na 
termomodernizację gorlickiego 
Ratusza.
Celem projektu jest likwidacja 
barier architektonicznych w 
Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w 
Gorlicach, poprzez umożliwie-
nie dzieciom niepełnosprawnym 
poruszania się wewnątrz budyn-
ku – poprawa dostępności wej-
ścia, parteru, I piętra oraz do 
piwnicy, poprzez zakup i montaż 
platformy windowej.
Ponadto, w zakres planowanej 
inwestycji wchodzi budowa ze-
wnętrznej pochylni dla osób nie-
pełnosprawnych, która stanowić 

będzie połączenie między 
chodnikiem, a wejściem do 
budynku.
Łączny koszt realizacji pro-
jektu to 306 455,69 zł, przy-
znana kwota dofinansowa-
nia wynosi 107 259,49 zł.
Projekty realizowane będą 
ze środków PFRON w ra-
mach zadania „Dostoso-
wanie obiektów użyteczno-
ści publicznej dla potrzeb 
mieszkańców Miasta Gorlice 
i Powiatu Gorlickiego wraz z 
przebudową ciągu komuni-
kacyjnego” w ramach „Pro-
gramu wyrównywania różnic 
między regionami III” dla 
obszaru B.

24 czerwca br., w  Domu Kultury w 
Kwiatonowicach, odbyła się Gorlic-
ka Gala Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża.
Uroczyste spotkanie było okazją do 
podziękowania osobom, które ratu-
ją ludzkie życie, honorowo oddając 
krew oraz tym wszystkim, którzy 
propagują ideę honorowego krwi-
odawstwa na terenie Ziemi Gor-
lickiej. Organizatorem tegorocznej 
gali krwiodawców bylli: gorlicki 
Oddział PCK na czele z Prezesem 
Zarządu Oddziału Rejonowego PCK 
w Gorlicach Marianem Sikorą oraz 
Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski.
W wydarzeniu, w imieniu Burmis-
trza Miasta Gorlice Rafała Kukli, 
udział wziął Kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Promocji Woj-

ciech Zapłata. Wśród gości znaleźli 
się także: Radna Wojewódzka Jad-
wiga Wójtowicz, Starosta Gorlicki 
Maria Gubała, Wójt Gminy Łużna 
Mariusz Tarsa, Sekretarz Zarządu 
Oddziału Okręgowego PCK w Kra-
kowie dr Elżbieta Wojna-Dyląg.
Głównym punktem spotkania było 
uhonorowanie medalami oraz nag-
rodami zasłużonych krwiodawców i 
animatorów ruchu Krwiodawstwa.
Galę prowadzili Wiceprezesi Od-
działu Rejonowego PCK w Gor-
licach Dariusz Surmacz i Prze-
mysław Wszołek, a artystycznych 
wrażeń dostarczył Młodzieżowy 
Zespół Folklorystyczny RUTYCZ, 
działający przy Ośrodku Kultury 
Gminy Gorlice.
Fot. UM Gorlice, PCK Gorlice 

Gorlicka Gala Honorowych 
Dawców Krwi
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Najmłodsi mieszkańcy Osiedla 
Krasińskiego w Gorlicach mogą 
cieszyć się już z rozbudowane-
go placu zabaw. Dzieci mają 
do dyspozycji nowy stożek, 
huśtawkę „bocianie gniazdo” 
oraz domek z werandą.
W ramach zadania przebudowa-
no również odcinek sieci elektro-
energetycznej, będący w kolizji z 

urządzeniami zabawowymi. Wy-
konawcą robót była firma FHUW 
„ELBUD – 2” s.c. z siedzibą w 
Gorlicach.
Inwestycja została zrealizowana 
w ramach budżetu obywatelskie-
go, na podstawie porozumienia 
Miasta Gorlice ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Krasińskiego“.

Plac zabaw przy ul. Krasińskiego rozbudowany

Uwaga, użytkownicy dwóch 
kółek – możecie już bezpłat-
nie i na własną rękę dokonać 
drobnych napraw w swoim 
rowerze! W trzech punktach 
naszego miasta – przed we-
jściem do parku od strony ul. 
Słowackiego, przy skatepar-
ku oraz na miasteczku ruchu 
drogowego przy ul. Stawiska, 
stanęły stacje ibombo!
Duża stacja przy skateparku 
to urządzenie z którego skor-
zystają zarówno miłośnicy 
rowerów jak i deskorolki (jest 
specjalny uchwyt!). Tutaj wy-
mienisz dętkę, naprawisz us-
terki i napompujesz koła.

Mniejsza stacja znalazła się 
przy wejściu do parku, tuż 
obok ławek i miejsca odpoc-
zynku oraz przy ul. Stawis-
ka, gdzie nawet najmłodsi 
mogą nauczyć się pierwszych 
prostych napraw rowerów.
Stacje ibombo zostały po-
stawione w ramach realiza-
cji zadania wybranego przez 
mieszkańców w zeszłorocznej 
edycji Budżetu Obywatelskie-
go. W ramach projektu „No 
pięknie” wkrótce rozświetlona 
zostanie także kładka do Par-
ku Miejskiego oraz powstanie 
wybieg dla psów.

Sprawdź rower, napraw drobne usterki, napompuj koła – stacje dla rowerów już w Gorlicach

Kolejna przyszkolna infrastruktu-
ra sportowa zostanie zmoderni-
zowana! Z nowoczesnego obiektu 
korzystają już uczniowie MZS nr 
6, teraz za sprawą pozyskanego 
dofinansowania w wysokości 124 
660 zł, nowe i bezpieczne oblicze 
zyska boisko przy Miejskim Ze-
spole Szkół Nr 4.
W wyniku starań, na wsparcie 
tej inwestycji Miasto Gorlice w 
2021 r. otrzyma dotację celową z 
budżetu Województwa Małopol-
skiego z projektu „Małopolska 
infrastruktura rekreacyjno – spor-

towa – MIRS”.
W ramach zadania przebudowa-
ne zostanie istniejące boisko o 
nawierzchni asfaltowej. W efek-
cie powstaną nowe – do piłki 
nożnej i ręcznej o wymiarach 26 
x 50 metrów oraz do koszykówki 
o wymiarach 16,1 x 29,7 metrów.
Nowe obiekty otrzymają 
nawierzchnię bezpieczną synte-
tyczną – poliuretanową, która 
jest elastyczna i trwała w eksplo-
atacji, przepuszczalna dla wody, 
co umożliwia maksymalne wykor-
zystanie w ciągu roku.

Nowoczesne boisko – ma już szóstka, będzie mieć też czwórka!
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W Gorlicach będzie tężnia!

Kładka piesza prowadząca do Par-
ku Miejskiego, niebawem nabie-
rze barw! Wybrany w procedurze 
przetargowej Wykonawca, właśnie 
przesłał do Urzędu Miejskiego jej 
wizualizację.
Iluminacja z założenia ma pozwo-
lić na podświetlenie mostu w do-
wolnej kompozycji kolorystycznej, 

zarówno w formie statycznej, jak 
i animacji!
Oznacza to, że kładka może mie-
nić się feerią barw, czy też np. w 
czasie świąt państwowych bielą i 
czerwienią!
Zgodnie z założeniami, podświe-
tloną kłądką, dojdziemy do Parku 
jeszcze w listopadzie tego roku!

Do Parku rozświetloną kładką!

Rozpoczęły się prace przy blo-
kach nr 3 i 7 przy ul. Michalusa. 
Już wkrótce mieszkańcy będą 
mogli korzystać z nowego par-
kingu i drogi dojazdowej.
Przebudowa miejsc parkin-
gowych w tym rejonie została 
wybrana przez mieszkańców w 
zeszłorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Do komplek-
sowej realizacji inwestycji włąc-

zyła się Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Mariampol“, finansując 
część kosztów.
W ramach prac wykonana zosta-
nie nawierzchnia z kostki beto-
nowej, ułożone zostaną krawęż-
niki betonowe oraz wykonane 
zostaną studzienki ściekowe.
Wykonawcą prac jest Miejski Za-
kład Usług Komunalnych.

Będzie nowa droga dojazdowa i wygodniejszy parking przy ul. Michalusa

Na terenie Osiedla Sokół, przy 
ul. Dukielskiej, obok placu za-
baw powstają nowe tereny re-
kreacyjne i Eko - park! Czym 
będzie Eko – park? To miejsce 
gdzie dzieci i dorośli będą mogli 
podglądać naturę i jej fascynu-
jące procesy. Miejsce dobre do 
zabawy jak i przeprowadzenia 
terenowej lekcji przyrody.
Zadanie zostało wybrane przez 

mieszkańców osiedla do rea-
lizacji w zeszłorocznej edycji 
Budżetu Obywatelskiego. W 
ramach kolejnego etapu prac 
powstanie: utwardzenie tere-
nu z kostki betonowej, boisko; 
obiekty małej architektury tj. 
ławki, bramki sportowe, tuleje 
montażowe dla słupków do siat-
kówki, piłkochwyty, stoły, kosze 
na śmieci; eko-park.

Przy ul. Dukielskiej będą nowe 
tereny rekreacyjne i Eko - park

Już niebawem nie będzie-
cie musieli wyjeżdżać, aby 
móc zaczerpnąć drogocenne-
go jodu! W gorlickim Parku 
Miejskim powstanie tężnia 
solankowa! Tym samym, na 
mapie gorlickiego pojawi się 
nowy, atrakcyjny zarówno dla 
mieszkańców jak i przyjezd-
nych punkt, który uzupełni in-
frastrukturę gorlickiego Parku i 
poszerzy możliwości spędzania 
w nim wolnego czasu.

Na budowę tego obiektu Miasto 
Gorlice pozyskało dofinan-
sowanie w kwocie 124 783,40 
zł z Województwa Małopol-
skiego. Powstanie w miejscu 

dawnej kawiarni „Parkowa“, 
która choć budzi sentyment 
mieszkańców, w tej chwili jest 
w bardzo złym stanie tech-
nicznym - wymaga rozbiórki. 
Przez lata nie znalazła zainte-
resowania wśród lokalnych pr-
zedsiębiorców, którzy chcieliby 
w niej prowadzić swój biznes.

Tężnia to obiekt wytwar-
zający specyficzny mikrokli-
mat – zbudowany zwykle z 
gałązek tarniny, po której 
spływa solanka. Wiatr i słoń-
ce z kolei sprawiają, że w jej 
obrębie powstaje pełna waż-
nych dla zdrowia pierwiastków 
mgiełka solankowa, która jest 

niezwykle pomocna w profilak-
tyce i przy schorzeniach gór-
nych dróg oddechowych. Ze 
względu na dużą odległość od 
morza, mieszkańcom naszej 
części kraju, często brakuje w 
organizmie dobroczynnych dla 

zdrowia składników, jakimi są 
m.in. jod, brom, wapń i mag-
nez. Dzięki tężni, nawet wśród 
beskidzkich pagórków, będzie-
my mogli poczuć się jak nad 
samym Bałtykiem!



18 czerwca br., w Skansenie 
Wsi Pogórzańskiej w Szym-
barku, odbyło się uroczyste 
otwarcie parku edukacyjno-et-
nograficznego oraz nowej ek-
spozycji stałej Pogórzanie i 
sąsiedzi – stroje ludowe z regi-
onów Polski i Słowacji”.
Zebranych gości powitał Dy-
rektor Muzeum Dwory Karwac-
janów i Gładyszów Zdzisław 
Tohl. Pawilon wystawienniczy 
z ekspozycją stałą ludowych 
strojów z pogranicza Polski i 
Słowacji oficjalnie otworzyła 
Członek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Iwona 
Gibas.
Wystawa „Pogórzanie i sąsie-
dzi – stroje ludowe z regionów 
Polski i Słowacji” ulokowana 
została w zrekonstruowa-
nej stodole. Prezentuje ona 
odświętne ubiory pięciu grup 
etnograficznych zamieszkują-
cych pogranicze – po stronie 
polskiej Pogórzan, Łemków i 
Lachów Sądeckich, a po stro-
nie słowackiej Szaryszan i 
Spiszaków.
Park edukacyjno-etnogra-
ficzny otworzyli: Marszałek 
Województwa Małopolskiego 
Witold Kozłowski oraz Czło-
nek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Iwona Gibas.
Na oficjalnych uroczystościach 
otwarcia nowych atrakcji w 
szymbarskim skansenie obec-
ni byli także: Poseł na Sejm 
RP Barbara Bartuś, Radna 
Województwa Małopolskiego 
Jadwiga Wójtowicz, Radna 
Województwa Małopolskiego 
Marta Mordarska, Starosta 
Gorlicki Maria Gubała, Burmis-
trz Miasta Gorlice Rafał Kukla 
oraz jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz, Dyrektor Depar-
tamentu Kultury i Dziedzctwa 
Narodowego UMWM Monika 
Gubała, samorządowcy Ziemi 
Gorlickiej, działacze społeczni 
i partnerzy projektu „Muzea 
otwarte“.
Edukacyjny park historii bu-
downictwa i maszyn na pogra-
niczu polsko-słowackim został 
zaprojektowany, by uczyć, ale 
także bawić – w celu rekreacji 
i integracji sensorycznej.
Obiekty obejmują ekspozycję 
plenerową, nawiązującą do 
tradycji regionalnych pogra-
nicza. Poprzez zmysły – dotyk, 
słuch, węch, a także zabawę, 
obiekty mają za zadanie wspo-
maganie terapii sensorycznej.
Po oficjalnych otwarciach oraz 
przemówieniach gości, odbyło 

się poświęcenie oderstau-
rowanego przydrożnego kr-
zyża wiejskiego w Skansenie 
Wsi Pogórzańskiej.
Zarówno park jak i wystawa 
stała, dostępna jest dla osób 
z niepełnosprawnościami słu-
chu, wzroku oraz posługują-
cych się językiem migowym, a 
także dla turystów zza zagra-
nicy – dzięki aplikacji mobilnej 
z autodeskrypcją w języku pol-
skim, angielskim i słowackim.
Park, wystawa stała oraz 
apliakcja zrealizowane zostały 
w ramach projektu partner-
skiego, którego liderem jest 
Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów, pod nazwą „Mu-
zea Otwarte – rozszerzenie 
możliwości programowych 
instytucji kultury pogranicza 
polsko – słowackiego” wspó-
łfinansowanego ze środków 
Województwa Małopolskiego 
oraz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020.
Następnie, w oficynie dwor-
skiej odbyło się otwarcie 
wystawy „Polskie drogi do Nie-
podległości – Bitwa Gorlicka”, 
utworzonej we współpracy z 
Grupą Rekonstrukcji Histo-
rycznej „Gorlice 1915”.
Po oficjalnym podpisaniu do-
kumentów, odbyło się spot-
kanie Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego Witolda 
Kozłowskiego z działaczami 
samorządowymi i społecznymi 
Ziemi Gorlickiej.

Przybywa atrakcji na Ziemi Gorlickiej!



W „Skrawku Nieba” w Łosiu 
uroczyście wręczono certyfikaty 
uprawniające do  posługiwania 
się Znakiem Promocyjnym marki 
lokalnej KARPATING.
Certyfikat dla Gorlickiego Jar-
marku Bożonarodzeniowego z 
rąk członków Kapituły odebrał 
burmistrz Rafał Kukla. Znakiem 
KARPATING wyróżniono także 
Festiwal „4 Strony Karpat”, orga-
nizowany przez Gorlickie Centrum 
Kultury i Miasto Gorlice. 
Znakiem marki lokalnej Karpa-
ting oznaczane są tylko produkty, 
usługi i inicjatywy charakteryzu-
jące się wysoką jakością, gwaran-
cją pochodzenia i przyjaznością 
dla środowiska.
Certyfikaty przyznaje Kapituła 
Znaku Promocyjnego KARPA-
TING, w skład której wchodzą:

- Olga Gałek – przewodnicząca 
Kapituły, Wiceprezes Fundacji 
Miejsc i Ludzi Aktywnych
- Jacek Kowalski – specjalista 
od marki miejsca, wykładowca, 
właściciel Beskid Masala Indo-

Chaty
- Bartłomiej Sołtys – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łosie
- Ewa Wachowicz – producentka, 
dziennikarka i prezenterka telewi-
zyjna
- Andrzej Zarych – Dyrektor 
Małopolskiego Centrum Kultury 
SOKÓŁ
Projekt budowania marki lokalnej 
koordynuje Lokalna Grupa Działa-
nia „Beskid Gorlicki” na czele z 
Prezesem Zarządu Stanisławem 
Kaszykiem oraz Dyrektorem Biura 
Magdaleną Czech.
Marka lokalna KARPATING jest 
narzędziem promocji produktów 
i usług związanych z regionem, 
oferowanych przez twórców i 
usługodawców z obszaru powia-
tu gorlickiego, a także narzę-
dziem promocji lub wsparcia 
inicjatyw mających znaczenie 
dla zrównoważonego rozwoju 
powiatu. Marka lokalna KARPA-
TING powstała z potrzeby miesz-
kańców, podmiotów gospodar-
czych, organizacji społecznych i 
instytucji działających na rzecz 
zrównoważonego rozwoju powia-

tu gorlickiego w oparciu o lokalne 
zasoby obszaru oraz bogate dzie-
dzictwo kulturowo-historyczne.
Rolą Znaku Promocyjnego KAR-
PATING jest udzielanie reko-
mendacji dla produktów, usług 
i inicjatyw nim znakowanych, 
stwarzanie przestrzeni dla 
rozwoju ludzi i miejsc oraz bu-
dowanie przyjaznych relacji po-
między klientami, producentami 
i obszarem.
Celem znakowania produktów, 
usług i inicjatyw Znakiem Promo-
cyjnym KARPATING jest:
wsparcie przedsiębiorczości na 
Obszarze Powiatu opartej na za-
sobach lokalnego środowiska: 
dziedzictwie kulturowym, histo-
rycznym i przyrodniczym, ze sz-
czególnym uwzględnieniem pasji 
i aktywności mieszkańców oraz 
produktów lokalnych, podnosze-
nie i upowszechnienie wiedzy 
dotyczącej dziedzictwa miejsca 
oraz wyróżniających się produk-
tów i usług wśród mieszkańców i 
odwiedzających Obszar Powiatu,
wyróżnienie produktów i usług 

o najwyższej jakości, wartoś-
ciowych dla budowania marki lo-
kalnej KARPATING,
wsparcie spójnej i zintegrowa-
nej oferty turystycznej Obszaru 
Powiatu,
tworzenie sieci współpracy i 
wspólna promocja wyjątkowych 
produktów i usług oznakowa-
nych Znakiem Promocyjnym 
KARPATING, wymiana wiedzy i 
doświadczeń w procesie wdraża-
nia i promocji Znaku Promocyj-
nego KARPATING z partnerami 
lokalnymi oraz zewnętrznymi na 
poziomie krajowym i międzynaro-
dowym, dążenie do podnoszenia 
jakości produktów i usług ozna-
czonych Znakiem Promocyjnym 
KARPATING, mobilizowanie lokal-
nej społeczności na rzecz zrów-
noważonego rozwoju Obszaru 
Powiatu, propagowanie dziedzic-
twa kulturowego i walorów Ob-
szaru Powiatu.

http://karpating.pl/

Przyznano certyfikaty marki Karpating

W najnowszym wydaniu spec-
jalnym do miesięcznika Wia-
domości Turystyczne, ukazał 
się artykuł dotyczący naszego 
miasta! To już kolejna pub-
likacja o Mieście Światła w 
miesięczniku skierowanym do 
turystów i branży turystycznej. 
Zaproszenie do Gorlic i w 
Beskid Niski, opis atrakcji i 
walorów naszego miasta i re-
gionu, można przeczytać w 
dodatku „Wakacje z bonem”.
Wiadomości Turystyczne to 
miesięcznik, który od ponad 
20 lat dostarcza informacji na 

temat najciekawszych produk-
tów turystycznych w Polsce 
oraz za granicą. Odbiorcami 
pisma są głównie właścicie-
le biur podróży i agencji tu-
rystycznych, szefowie działów 
promocji turystyki jednostek 
samorządowych, gestorzy bazy 
noclegowej, kadra naukowa, 
samorząd turystyczny, piloci, 
przewoźnicy oraz studenci.
Czasopismo ukaże się zarówno 
w wersji papierowej jak i elek-
tronicznej. Nakład dodatku to 
60 tys. egzemplarzy, z czego 6 
tys. trafi do prenumeratorów 

Wiadomości Turystycznych. 
Pozostałe egzemplarze będą 
dostępne w ogólnopolskiej sie-
ci sprzedaży EMPIK.
Artykuł będzie dostępny na 
profilach facebookowych i 
Instagramie Wiadomości Tu-
rystycznych oraz Forum Sa-
morządowego, na portalach 

internetowych www.wiado-
mosciturystyczne.pl, www.
forumsamorzadowe.pl. Zosta-
nie także wysłany w postaci 
flipbooka do subskrybentów 
Newslettera Wiadomości Tu-
rystycznych, Forum Samorzą-
dowego (ok. 32 000 odbior-
ców).

Wiadomości Turystyczne znów 
piszą o Gorlicach
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24 czerwca br., w sali sesyjnej 
im. W. Biegańskiego w Urzę-
dzie Miejskim w Gorlicach, 
odbyła się - z zachowaniem 
reżimu sanitarnego - XXXIII 
Sesja Rady Miasta Gorlice. Po 
otwarciu sesji, potwierdzeniu 
kworum, przyjęciu informacji 
o porządku obrad, informacji 
o sporządzeniu protokołu z 
obrad XXXII Sesji Rady Miasta 
Gorlice oraz informacji z dzia-
łalności Burmistrza Miasta za 
okres od 16 maja do 15 czerw-
ca 2021 r. - radni rozpatrzyli i 
przyjęli 8 uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła na-
bycia na rzecz Miasta Gorlice 
nieruchomości gruntowych po-

łożonych w Gorlicach przy ul. 
Stefana Batorego. (zgoda na 
nabycie na rzecz Miasta Gor-
lice od osób fizycznych prawa 
własności działek na cel pu-
bliczny - droga wewnętrzna). 
Drugą uchwałą przyjęto zada-
nie częściowego zarządzania 
drogą krajową nr 28 i nr 28a. 
(Wyrażono zgodę na przy-
jęcie od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Krakowie - zarządu 
odcinków drogi krajowej nr 
28 i 28a w zakresie pełnienia 
funkcji inwestora dla realizacji 
zadania pod nazwą ,,Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na przejściach dla pie-

szych” - budowa oświetlenia 
na przejściach dla pieszych 
przy ul. Kościuszki: Grosar od 
ul. Orzeszkowej, Grosar od ul. 
Żeromskiego oraz ul. Parko-
wa- Biecka przejście pieszo- 
rowerowe.) Trzecią uchwałą 
wyrażono zgodę na zawarcie 
kolejnywch umów dzierżawy 
(z przeznaczeniem na posa-
dowienie 4 garaży oraz dzier-
żawy miejsc parkingowych i 
dojazdu do parkingu przy ul. 
Armii Krajowej). W kolejnych 
uchwałach radni określili wzór 
wniosku o przyznanie dodat-
ku mieszkaniowego oraz wzo-
ru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego; 

zatwierdzili skonsolidowany 
bilans Miasta Gorlice za 2020 
r.; udzielili pomocy finansowej 
na rzecz Gminy Nowy Targ z 
przeznaczeniem na udzielenie 
wsparcia osobom poszkodo-
wanym w pożarze, jaki miał 
miejsce w miejscowości Nowa 
Biała (3.000 zł); dokonali 
zmiany Budżetu Miasta Gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Mia-
sta Gorlice na 2021r.;
dokonali zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gorlice.

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

8 lipca br. o godz.9.00, w 
trybie zdalnym, odbyła się 
Nadzwyczajna Sesja Rady 
Miasta. Po otwarciu sesji, 
potwierdzeniu kworum oraz 

informacji o porządku obrad, 
radni podjęli 3 uchwały: w 
sprawie wystąpienia do Po-
wiatu Gorlickiego o opinię do 
propozycji zaliczenia dróg do 
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Zakończenie pracy Młodzieżowej Rady Miasta

14 czerwca br., Młodzieżowa 
Rada Miasta Gorlice podsu-
mowała i zakończyła swoją 
pracę na rzecz Gorlic. Spot-
kanie w Ratuszu było okazją 
do złożenia podziękowań oraz 
życzeń.
Ostatnią w tym roku szkol-
nym Sesję Młodzieżowej Rady 
Miasta kadencji 2020/2021 
rozpoczęła Wiceprzewodniczą-
ca Rady Miasta Gorlice Beata 
Mikruta-Kawa – opiekun Mło-
dzieżowej Rady Miasta.
Głos zabrała także Przewod-
nicząca Młodzieżowej Rady 
Miasta Martyna Gugulska, któ-
ra przedstawiła dotychczasowe 
działania i podziękowała za 
dobrą współpracę.
Wyrazy uznania, gratulacje 
oraz życzenia młodym Radnym 

oraz ich szkolnym opiekunom 
złożyli: Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, Zastępca Burmistr-
za Miasta Gorlice Łukasz Bała-
jewicz oraz Sekretarz Miasta 
Gorlice Daniel Janeczek.
W trakcie Sesji przekaza-
ne zostały także pamiątkowe 
dyplomy i upominki.
Skład Młodzieżowej Rady Mias-
ta 2020/2021: Przewodnicząca 
- Martyna Gugulska, Sekretarz - 
Anna Tatko, Oliwia Klukowska, 
Wiktoria Berdysz, Bartosz Ha-
luch, Wiktoria Szpilka, Wojciech 
Kozioł, Anna Janusz, Natalia 
Kordek, Filip Data, Dobrawa 
Tomasik, Kinga Wolska, Paweł 
Ludwin, Oskar Weron, Magda-
lena Górska, Julia Słota, Amelia 
Wiejaczka.

kategorii dróg gminnych (ul. 
Cmentarna, ul. Dębowa); 
w sprawie zmiany Budżetu 
Miasta Gorlice oraz Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice 

na 2020 r. oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gorlice.
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Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 maja 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku16 maja 2021 roku do 15 czerwca 2021 roku

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

Lucyna Ja-
mro inter-
pelowała w 
kwestii roz-
budowy dro-
gi krajowej 
nr 28.
W odpowiedzi 
na interpelację 

z dnia 27.05.2021 roku informu-
ję, że trwają prace przy koncepcji 
programowej rozbudowy drogi kra-
jowej nr 28 na odcinku w Gorlicach. 
Wstępna koncepcja wykonana pr-
zez Firmę Transprojekt Warszawa 
zakłada budowę lewostronnego 

ciągu pieszo - jezdnego na odcin-
ku od skrzyżowania drogi krajowej 
z ulicą Skrzyńskich do skrzyżowa-
nia z ulicą Malinową (dokumenty 
mapowe do wglądu w Wydziale 
IR). Szczegółowy zakres rozbu-
dowy będzie znany po zakończe-
niu prac projektowych i uzyska-
niu przez Inwestora wymaganych 
prawem decyzji. Z informacji 
Uzyskanych w GDDKiA w Krakowie 
wynika, że umowny czas realizac-
ji projektu to marzec 2023 rok. W 
przypadku konieczności uzyskania 
decyzji środowiskowych termin au-
tomatycznie zostanie wydłużony o 

12 miesięcy.
Beata Mikru-
ta – Kawa 
złożyła in-
terpelację w 
sprawie re-
montu dróg.
W odpowiedzi 
na interpe-
lację z dnia 

27.05.2021 roku informuję, że 
ulicy i drogi gminne są corocznie 
remontowane w niezbędnym za-
kresie przez służby miejskie. Pra-
ce remontowe nawierzchni ulicy 
Chopina zostały rozpoczęte w 

dniu 27.05.2021 roku, przy czym 
należy zaznaczyć , że niesprzy-
jające warunki atmosferyczne 
znacznie opóźniają roboty dro-
gowe. W trakcie przeglądu wio-
sennego dróg odnotowano także 
konieczność wymiany części tab-
liczek z nazwami ulic oraz remont 
istniejącego oznakowania pio-
nowego. Wymiana oznakowania 
będzie prowadzona sukcesywnie 
w miarę potrzeb i posiadanych 
środków finansowych na 
ten cel.

17 maja 2021 roku.
- Spotkanie z Panią Martą Malec-Lech 
Członkiem Zarządu Województwa 
Małopolskiego, podczas którego Bur-
mistrz Miasta Gorlice odebrał pro-
mesę w kwocie 74.999,25 zł. - na 
zakup sprzętu komputerowego do 
nauki zdalnej dla uczniów szkół z 
Miasta Gorlice, w ramach projektu 
,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
- Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół 
i Placówek Oświatowych – Grant 1” 
(R. Kukla).
18 maja 2021 roku.
- Spotkanie w sprawie organizacji 
IX ,,Marszu Żonkilowego”, pikniku 
integracyjnego w ramach XI Gorlic-
kiego Dnia Osób Niepełnosprawnych 
oraz Gorlickiego Dnia Rodziny (Ł. 
Bałajewicz).
19 maja 2021 roku.
- Spotkanie z Profesorem Romanem 
Batko w sprawie rozpoczęcia prac 
nad opracowaniem Strategii Rozwoju 
Miasta na lata 2021-2030 (R. Kukla).
21 maja 2021 roku.
- III Spotkanie plenarne Małopol-
skiego Komitetu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej z udziałem Pana Łukasza 
Smółki Wicemarszałka Województwa 
Małopolskiego - w formie wideokon-
ferencji (R. Kukla).
- Wernisaż wystawy Pana Janusza 
Sepioła pt. ,,Miejsca i emocje” 
(Szymbark, Ł. Bałajewicz).
24 maja 2021 roku.
- Spotkanie - w formie online - z 
Ministrem Michałem Cieślakiem nt. 
projektu Samorząd 3.0 - Rozwój bez 
barier oraz realizowanych i planowa-
nych programów rządowych dedy-
kowanych samorządom z udziałem 
Wojewody Małopolskiego (R. Kukla).

- Uroczysty Apel z okazji ,,Dnia 
Strażaka 2021‘‘ na zaproszenie Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorlicach (R. Kuk-
la).
25 maja 2021 roku.
- Spotkanie z przedstawicielami Fir-
my ELPIGAZ Sp. z o.o. w Gorlicach, 
w sprawie zaawansowania prac 
projektowych dotyczących realizacji 
inwestycji - budowa łącznika Korczak 
– Hallera w Gorlicach (R. Kukla).
- Kampania społeczna ,,Eko – boha-
terów”, zorganizowana na gorlickim 
Rynku, przez młodzież z I LO im. M. 
Kromera w Gorlicach – uczestników 
konkursu ,,Podążaj za śladem” (R. 
Kukla).
26 maja 2021 roku.
- Posiedzenie Zarządu Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
27 maja 2021 roku. 
- Spotkanie z Ambasador Słowenii 
Panią Boženą Forštnarič Boroje oraz 
Attaché Obrony Republiki Słowenii 
Panem Gorazdem Bartolem - na oko-
liczność współpracy, udziału w uroc-
zystościach na cmentarzu Wojennym 
Nr 91 w Gorlicach (R. Kukla). 
- Uroczystość uczczenia pamięci żoł-
nierzy Słoweńskich oraz bohaterów 
innych narodowości poległych w 
Bitwie pod Gorlicami, zorganizowana 
przez Ambasadę Republiki Słowenii 
oraz Miasto Gorlice – na Cmentarzu 
Wojennym Nr 91 w Gorlicach złożo-
no kwiaty i zapalono symboliczne 
znicze (R. Kukla).
- Wernisaż wystawy malarstwa P. 
Igora Banfiego - artysty słoweńskie-
go, zorganizowany przez Ambasadę 
Republiki Słowenii w Warszawie oraz 
Urząd Miejski w Gorlicach (R. Kukla). 

28 maja 2021 roku.
- Wręczenie dyplomu i nagrody Pani 
Beacie Mituś pracownikowi Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gorlicach - za 
trud włożony w działania na rzecz 
upowszechniania i rozwoju czytelnic-
twa (R. Kukla).
30 maja 2021 roku.  
- Uroczysta gala laureatów Plebiscy-
tu ,,TADEK” na najlepszych instruk-
torów ZHP Chorągwi Krakowskiej 
2020 roku, podczas której Burmis-
trz Miasta Gorlice odebrał Statuet-
kę Tadeusza Kościuszki w kategorii 
„Szlak Jedwabny - Partner“, za zaan-
gażowanie w życie społeczne Gorlic i 
działających na terenie miasta orga-
nizacji (Kraków, R. Kukla).
31 maja 2021 roku.
- Walne Zgromadzenie Gorlickie-
go Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Gorlicach 
(R. Kukla).
8 czerwca 2021 roku.
- Spotkanie konsultacyjne dotyczące 
form i metod wykonywania zadań 
w zakresie ochrony na rzecz bez-
pieczeństwa ludzi, zorganizowane 
przez Komendę Powiatową Policji w 
Gorlicach (R. Kukla).
10 czerwca 2021 roku.
- Spotkanie okolicznościowe z okazji 
,,Międzynarodowego Dnia Dziecka“, 
na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 
11 ,,Łysogórskie“ w Gorlicach (R. 
Kukla).
11 czerwca 2021 roku.
- Uroczystość, podczas której Bur-
mistrz Miasta Gorlice odebrał - Cer-
tyfikat uprawniający do używania i 
posługiwania się Znakiem Promocyj-
nym KARPATING dla Miasta Gorlice 
na produkt: Gorlicki Jarmark Bożona-

rodzeniowy, w kategorii: Inicjatywa - 
Wydarzenie kulturalne, na zaprosze-
nie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania ,,Beskid Gorlicki” (Łosie, R. 
Kukla).
13 czerwca 2021 roku.
- Piknik z okazji ,,Międzynarodowego 
Dnia Dziecka“ na zaproszenie Zarzą-
du Osiedla Nr 6 ,,Zawodzie“ w Gorli-
cach (R. Kukla).
14 czerwca 2021 roku.
- Spotkanie w sprawie klastra ener-
gii, z udziałem przedstawicieli gmin 
członkowskich i Firmy DOECO GROUP 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - w 
formie online (Ł. Bałajewicz).
- Spotkanie z przedstawicielami Pol-
skiej Spółki Gazownictwa – Gazownia 
Gorlice w sprawie zasad umieszcza-
nia gazociągu w pasie drogowym (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
- Uroczysta Sesja Młodzieżowej Rada 
Miasta Gorlice podsumowująca ka-
dencję 2020/2021 (R. Kukla, Ł. Bała-
jewicz).
15 czerwca 2021 roku.
- Spotkanie z przedstawicielami Spó-
łdzielni Mieszkaniowej ,,Małopolska 
”w Gorlicach, w sprawie uzgodnień 
dokumentacji dotyczącej inwestycji 
przebudowy ulicy Słonecznej, ogól-
nodostępnych miejsc postojowych, 
parkingów (R. Kukla).
- Wręczenie dyplomów laureatom 
konkursu ,,Eko świat za 100 lat”, 
zorganizowanego dla dzieci ze Szkół 
Podstawowych z terenu Miasta Gorli-
ce, w ramach ,,Gorlickich Dni Ziemi” 
(R. Kukla).
- Piknik z okazji ,,Międzynarodowego 
Dnia Dziecka”, zorganizowany przez 
Zarząd Osiedla Nr 4 ,,Mariampol” w 
Gorlicach (R. Kukla).
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kiego.
W odpowiedzi na interpelację z 
dnia 27.05.2021 roku informuję, 
że ulicy i drogi gminne są corocznie 
remontowane w niezbędnym za-
kresie przez służby miejskie. W 
bieżącym roku z uwagi na niespr-
zyjające warunki atmosferyczne 
(opady deszczu) prace związane 
z remontami nawierzchni ulic są 
znacznie opóźnione, niemniej 
wszelkie niezbędne zabiegi re-
montowe zostaną wykonane przez 
Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych.
Złożyła też interpelację w 
kwestii remontu Osiedla Mag-
dalena
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta w 
dniu 27 maja 2021 roku w sprawie 
wykonania remontu boiska spor-
towego o nawierzchni bitumicznej 
zlokalizowanego w centrum Osied-
la Magdalena uprzejmie informuję, 
że przedmiotowe boisko znajduje 
się na działce o nr ewidencyjnym 
2924/14 będącą w wieczystym 
użytkowaniu przez Spółdzielnie 
Mieszkaniową „Małopolska“. Pr-
zedmiotowy wniosek z prośba o 
załatwienie zgodnie z kompeten-
cjami przekażę do Spółdzielni.

Henryk Pla-
to interpe-
lował w 
sprawie zie-
leni przy ul. 
K r a -
kowskiej.
W odpowiedzi 
na Pana in-

terpelację złożoną na sesji Rady 
Miasta Gorlice w dniu 27.05.2021 
roku w sprawie nasadzenia kr-
zewów rabatowych w pasie zieleni 
wzdłuż ulicy Krakowskiej uprzej-
mie informuję, że Pana wniosek 
został przekazany do Powiatowego 
Zarządu Drogowego w Gorlicach 
jako Zarządcy ulicy Krakowskiej z 
prośbą o przeanalizowanie moż-
liwości realizacji interpelacji i 
udzielenie odpowiedzi.

Robert Ryn-
dak interpe-
lował w 
kwestii pr-
zejścia dla 
pieszych.
W odpowiedzi 
na interpe-
lację z dnia 

28.04.2021 roku w sprawie wy-
konania przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
977 ul. Stróżowskiej informuję, 
że wystąpiłem do zarządcy drogi 
tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie z prośbą o realizację 
wnioskowanego zadania. O dal-
szym toku sprawy poinformuję 
Pana po uzyskaniu odpowiedzi z 
ZDW w Krakowie.

że rejon Miasteczka Rowerowego 
jak i sklepu Kaufland jest objęty 
systematycznymi kontrolami pat-
roli Straży Miejskiej i Policji. W dniu 
21.04.2021r. skierowane zostało 
pismo do Komendy Powiatowej 
Policji w Gorlicach o objęcie na-
dzorem prewencyjnym tego rejo-
nu. Wyrażam przekonanie, że po-
dejmowane działania przez Straż 
Miejską i Policję pozwolą na ogra-
niczenie negatywnych społecznie 
zachowań mieszkańców na terenie 
Miasteczka Rowerowego w Gorli-
cach.
Złożyła też interpelację w 
sprawie oczyszczenia i odmu-
lenia potoku Stróżowianka
W odpowiedzi na Pani interpelację 
zgłoszoną na sesji Rady Mias-
ta Gorlice w dniu 27 maja br., w 
sprawie oczyszczenia i odmulenia 
potoku Stróżowianka od progu 
wodnego pod mostem w ul. Ry-
darowskiej do mostu przy ul. Biec-
kiej, Urząd Miejski w Gorlicach in-
formuje, że pod koniec ubiegłego 
roku na odcinku od progu wodne-
go do ujścia potoku do rzeki Ropy 
zostały przeprowadzone przez 
PGW - Wody Polskie prace kon-
serwacyjne polegające m. innymi 
na gruntownym odmuleniu koryta 
cieku. Podczas przeprowadzonej 
wizji w terenie w dniu 28 maja br. 
stwierdzono „punktowe“ zamu-
lenie w sąsiedztwie sklepu „Bied-
ronka“. Wg. informacji pozyskanej 
od Nadzoru Wodnego w Gorlicach 
prace udrożnieniowe zostaną prze-
prowadzone do dnia 31 lipca br.

Maria Piecuch i Adam Pie-
chowicz interpelowali w kwes-
tii zamontowania dodatkowej 
kamery monitoringu miejskie-
go w dolnej części ul. Krętej 
oraz przy ławie do Parku.
W odpowiedzi na Państwa interpe-
lacje z dnia 27.05.2021r w sprawie 
zamontowania dodatkowej kame-
ry monitoringu miejskiego w dol-
nej części ul. Krętej oraz budowy 
monitoringu na ławie prowadzącej 
do Parku Miejskiego, uprzejmie in-
formuję, że w powyższej sprawie 
zasięgnięto opinii Policji i firmy 
specjalistycznej zajmującej się bu-
dową sieci teletechnicznych. Na ul. 
Krętej w Gorlicach zamontowane 
są trzy kamery. Jedna w górnej 
części skierowana w dół obejmu-
jąca początek schodów i teren pr-
zyległy, druga w części środkowej 
skierowana na kapliczkę oraz trze-
cia usytuowana również w części 
środkowej skierowana na schody 
w dół ul. Krętej. Swoim zasięgiem 
obejmuje ona całość schodów 
aż do budynków przy ul. Blich. 
Jej widoczność w chwili obecnej 

Adam Pie-
chowicz złożył 
interpelację w 
s p r a w i e 
n a w i e r z c h n i 
ś c i e ż k i 
p ieszo-rowe -
rowej wzdłuż 

rzeki Ropy
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną przez Pana w dniu 
27.05.2021 r. w sprawie po-
prawy stanu nawierzchni ścieżki 
pieszo-rowerowej wzdłuż rze-
ki Ropy informuję, że w dniu 
30.03.2021 r. wystąpiłem z pis-
mem do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
celem uzyskania zgody na utwar-
dzenie korony wału oraz końcowe-
go odcinka ścieżki pieszo-rowe-
rowej w rejonie ul. Brzechwy 
nawierzchnia bitumiczną. Obecnie 
oczekujemy na odpowiedz z infor-
macją w przedmiocie sprawy. Nie-
zależnie od tego, pozostałe ścieżki 
pieszo-rowerowe w tym rejonie, 
które wymagają poprawy stanu 
nawierzchni zostaną uzupełnione 
materiałem kamiennym w najbliżs-
zym czasie.

Maria Pie-
c u c h w -
nioskowała 
w kwestii 
częstszych 
k o n t r o l i 
Miasteczka 
Rowerowe-
go przy. ul. 

Stawiska.
W odpowiedzi na Pani wniosek z 
dnia 27.05.2021r w sprawie częst-
szych kontroli Miasteczka Rowe-
rowego przy. ul. Stawiska w Gor-
licach przez Straż Miejską i Policję, 
uprzejmie informuję, że w 2021r. 
Straż Miejska nie odnotowała ani 
jednego zgłoszenia interwenc-
ji zakłócenia ładu i porządku na 
terenie Miasteczka Rowerowego 
od mieszkańców. Operator moni-
toringu miejskiego na przestrze-
ni tego roku od 12.02.2021r. do 
23.04.2021r. pięciokrotnie ujawnił 
naruszenia ładu i porządku w tym 
rejonie, interwencje zgłosił Policji. 
W jednym przypadku sprawcy zo-
stali ujęci przez Policję i ukarani 
mandatami karnymi. Poza zgłosze-
niami ze Straży Miejskiej Komen-
da Powiatowa Policji w Gorlicach 
nie odnotowała innych zgłoszeń 
naruszenia ładu i porządku pub-
licznego w tym rejonie. Ponadto 
odnotowano jedno zgłoszenie na 
podstawie którego ustalono, że w 
dniu 17.04.2021r doszło do uszko-
dzenia kosza na śmieci, zaśmieca-
nia i spożywania (prawdopodobnie 
napojów alkoholowych) na terenie 
Miasteczka Rowerowego. Zawia-
domienie wraz z zabezpieczonym 
monitoringiem zostało przekazane 
do Komendy Powiatowej Policji w 
Gorlicach wg. właściwości. Obec-
nie prowadzone jest postępowanie 
w tej sprawie. Pragnę podkreślić, 

częściowo ograniczona jest przez 
krzewy i drzewa rosnące po lewej 
stronie ulicy na terenie prywat-
nym. Celem poprawy widocznoś-
ci podjęte zostaną rozmowy z 
właścicielami nieruchomości o 
wyrażenie zgody na przycięcie kr-
zewów. Z informacji uzyskanych 
z Komendy Powiatowej Policji w 
Gorlicach wynika, że od 2017r. w 
rejonie ulicy Krętej policjanci pr-
zeprowadzili piętnaście interwen-
cji dotyczących w głównej mierze 
wykroczeń porządkowych oraz nie 
stosowania się do obowiązku za-
krywania ust i nosa w przestrzeni 
publicznej. W związku z popełnio-
nymi wykroczeniami policjanci na 
sprawców nałożyli 19 mandatów 
karnych oraz w pięciu przypadkach 
skierowano wnioski o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Gorlicach. W 
rejonie ul. Krętej w tym okresie 
doszło również do przestępstwa z 
13§1 wz. z art. 280§l kk - usiłowa-
nia rozboju oraz z art. 62 Ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Ponadto w tym roku na podstawie 
monitoringu miejskiego Straż 
Miejska ujawniła wykroczenie z 
art. 140 kw popełnione w rejonie 
kapliczki przy ul. Krętej, którego 
sprawca został ustalony. Biorąc 
pod uwagę obecny stan monito-
ringu ul. Krętej oraz jego pozy-
tywny wpływ na w/w interwencje 
należy stwierdzić, że spełnia on 
swoje zadanie i brak jest podstaw 
do jego rozbudowy. W odniesieniu 
do wniosku w sprawie zamon-
towania kamer w rejonie kładki 
dla pieszych prowadzącej do Par-
ku Miejskiego w Gorlicach, upr-
zejmie informuję, że wychodząc 
naprzeciw obecnego wniosku jak 
również uwzględniając uprzednio 
złożony w tej sprawie wniosek w 
2020r, podjęta została decyzja o 
rozbudowie monitoringu w tym 
rejonie. Planowane jest zamon-
towanie trzech kamer obejmują-
cych swym zasięgiem, wejście na 
kładkę, plac zabaw i przejście dla 
pieszych na ul. Parkowej. Rozbu-
dowa tej części monitoringu pla-
nowana jest do realizacji do końca 
2021r. Pragnę podkreślić, że Urząd 
Miasta sukcesywnie na przestrze-
ni ostatnich kilku lat rozbudowuje 
sieć monitoringu miejskiego. Za-
gadnienie to jest w ciągłym zain-
teresowaniu jako narzędzie, które 
ma bezpośredni wpływ na poczu-
cie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Uwzględniając możliwości tech-
niczne jak i finansowe oraz ocze-
kiwania społeczne i występujące 
zagrożenia, w przyszłości zostaną 
podjęte dalsze starania związane 
z rozbudową sieci monitoringu na 
terenie Miasta Gorlice.

L i d i a 
P iot rowicz 
i n t e r p e -
lowała w 
sprawie po-
prawy stanu 
ul. Okulic-
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Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gor-
licach znalazł się w zaszczytnym 
gronie laureatów, zdobywając 
tytuł „Złotej Szkoły NBP” oraz 
otrzymał wyróżnienie w katego-
rii  „Debata szkolna” w pierwszej 
edycji programu „Złote Szkoły 
NBP”.
Organizatorem programu był 
Narodowy Bank Polski. Wzięło w 
nim udział łącznie około 500 szkół 
podstawowych i średnich z tere-
nu całego kraju. Gorlicka „piątka” 
znalazła się w zaszczytnym gronie 

laureatów. Sukces ten cieszy tym 
bardziej, że na liście wyróżnio-
nych znalazło się tylko 41 szkół.
Program budził duże zaintere-
sowanie wśród uczniów i dostar-
czył wielu przydatnych informacji 
z zakresu finansów, bankowości i 
wykorzystania tej wiedzy w prak-
tyce.
Serdecznie gratulujemy!

Tekst: koordynatorzy programu - Natalia Gubała 
i Halina Klimek

Finał I edycji programu „Złote Szkoły NBP”

18 czerwca br., w auli Domu Nauc-
zyciela, odbyło się wręczenie na-
gród w konkursie fotograficznym 
“Biblioteka w sam raz dla nas. 
Ubierz się w książkę, czyli konkurs 
na sleeveface w bibliotece”, któ-
rego organizatorem była Pedago-
giczna Biblioteka Wojewódzka w 
Nowym Sączu Filia w Gorlicach.
Celem konkursu było rozwijanie 
twórczości artystycznej, populary-
zacja czytelnictwa w niekonwenc-
jonalny sposób, promocja literatu-
ry oraz kreatywnego podejścia do 
zagadnień związanych z fotografią.
Sleevface to popularny sposób 

robienia zdjęć, na których trzy-
mana książka bądź przedmiot w 
odpowiedni sposób zasłania część 
ciała.
Na zaproszenie do udziału w 
V edycji konkursu licznie od-
powiedzieli uczniowie szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych 
z Gorlic i powiatu gorlickiego – 
łącznie zgłoszono 44 prace.
Wszyscy uczestnicy zaskoczy-
li swoją kreatywnością i zaan-
gażowaniem przy realizacji zdjęć. 
Komisja konkursowa dokonała oce-
ny zgłoszonych fotografii, biorąc 
pod uwagę ich zgodność z regula-

minem, pomysłowość, wkład pracy 
oraz walory artystyczne.
Przyznano 5 nagród głównych (I 
miejsce, II miejsce, ex aequo trzy 
miejsca III) oraz 7 wyróżnień. Każ 

dy uczestnik otrzymał także pa-
miątkowy dyplom, a szkolni opie-
kunowie podziękowania.
Więcej informacji: Pedagogiczna Biblioteka Wo-
jewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach

Rozstrzygnięcie konkursu „Ubierz się w książkę”

15 czerwca br. w Pawilonie His-
torii Miasta Gorlice, odbyło się 
wręczenie nagród laureatom 
konkursu „EKOświat za 100 
lat“.
Zwycięzcami konkursu zostali 
ex aequo: Milena Tutko i Mi-
chał Żelazko.
Dodatkowo przyznano również 
12 wyróżnień! Każdy z laure-
atów otrzymał nagrodę wraz z 
serdecznymi gratulacjami z rąk 
burmistrza Rafała Kukli.
8-letnia Milena Tutko, uczen-
nica Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 1 - zwyciężczyni konkursu, 
o swojej pracy pisze tak:
Zgłaszając się do konkursu 
ekologicznego organizowane-
go przez Urząd Miasta Gorlice 
i Empol chciałam przedstawić 
rysunek ukazujący ochronę 
środowiska naturalnego. 

Często chodzę na spacery, bie-
gam, jeżdżę na rowerze i za-
uważam dużo różnych śmieci 
dookoła – czy to na ulicy, czy w 
lesie. Mój rysunek przedstawia 
śmieciarkę, która za pomocą 
suszarek do śmieci segreguje 
odpady:
- plastik, metal (zbiornik żółty),
- szkło (zbiornik zielony),
- papier (zbiornik niebieski),
- zmieszane (zbiornik czarny).
Dzięki takiemu pojazdowi 
powietrze będzie czyste, a ja 
w przyszłości będę mogła być 
zdrowa i aktywnie spędzać 
czas na podwórku.
Druga praca, która już niedłu-
go znajdzie się na samocho-
dzie komunalnym firmy Em-
pol, została stworzona przez 
10-letniego Michała Żelazko z 
MZS nr 5. W jego wyobrażeniu 

„Eko świat za 100 lat” będzie 
bardzo nowoczesny, wesoły i 
kolorowy.
Z tradycyjnych samochodów 
przesiądziemy się do latają-
cych, ekologicznych SKY-DRI-
VÓW, a miejskie autobusy 
zastąpią nowoczesne, kom-
fortowe sterowce. Podziemny 
transport będzie superszybki 
i bezpieczny. Wizyty kosmi-
tów i podróże w kosmos 
będą normalnością.  Jeżdżą-
ce ŚMIECIOMATY będą dbały 
o czystość naszego Miasta, a 
KOSZOROBOTY będą dbać o 
miejską zieleń. Latające śmie-
ciarki Empolu będą w locie 
opróżniać kontenery z odpa-
dami. Po ulicach będą jeździły 
dzieci na swoich deskorolkach 
i hulajnogach. Domy będą sz-
klane, energooszczędne z zie-

lenią na dachach. Mam też na-
dzieje, że będzie dużo drzew, 
kolorowych kwiatów, ptaków i 
motyli. Będzie świeciło słońce, 
a po deszczu będzie zawsze 
wychodzić kolorowa tęcza. - 
tak swoją pracę opisuje autor.
Gratulujemy pomysłu i za-
praszamy do sprawdzania, czy 
samochód który odbiera Wasze 
odpady jest już przyozdobiony 
zwycięskim rysunkiem!
Wyróżnienia za swoje pra-
ce otrzymali: Angelika Kania, 
Dastan Mituś, Franciszek Ko-
siba, Gabriela Muszyńska, Julia 
Drągowska, Karol Krzysztoń, 
Karol Przybyłowcz, Karolina 
Nikiel, Katarzyna Ornatowska, 
Klara Pierzchała, Krzysztof Wi-
tek oraz Maja Jodłowska. 

Nagrodzono laureatów konkursu EKOświat za sto lat
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9 lipca br. do Gorlic zawitały fo-
odtrucki! Wozy serwujące najroz-
maitsze potrawy z różnych stron 
świata, karmiły nas od piątku do 
niedzieli. To był raj dla amatorów 
dobrego jedzenia oraz miłośników 
poznawania nowych smaków.
Podczas wydarzenia zorganizowa-
ny został Mobilny Punkt Szczepień 
przeciwko Covid-19.   godzinach 
11.00-17.00,  można było bez 
wcześniejszej rejestracji przyjąć 
jednodawkowy preparat John-
son&Johnson.
Aż 365 osób skorzystało z trwają-
cej przez sobotę i niedzielę akcji 
szczepień na gorlickim Rynku. 
Punkt mobilny pod Ratuszem 
cieszył się bardzo dużym zainte-
resowaniem, pracując bez chwili 
wytchnienia.
W niedzielę nasze miasto i punkt 

szczepień odwiedził I Wicewo-
jewoda Małopolski Józef Leśniak, 
którego w Gorlicach przywitał 
Burmistrz Rafał Kukla, jego Za-
stępca Łukasz Bałajewicz oraz 
Sekretarz Daniel Janeczek. Wi-
cewojewoda podziękował Wła-
dzom Miasta za sprawnie prze-
prowadzoną akcję i zauważył, 
że w naszym regionie akcja sz-
czepień przebiega wyjątkowo 
dobrze. W powiecie gorlickim zo-
stało już w pełni zaszczepionych 
ponad 30% mieszkańców, a w 
samych Gorlicach 37,7%.
W związku z dużą frekwencją i 
zainteresowaniem, przy orga-
nizacji kolejnych, plenerowych 
wydarzeń na terenie Gorlic, pla-
nujemy ponowne uruchomienie 
mobilnych punktów szczepień 
przeciwko COVID - 19.

GORLICKI FESTIWAL SMAKÓW ŚWIATA
 I WEEKENDOWA AKCJA SZCZEPIEŃ



AMBIENT 2021 ZA NAMI

Już 23. raz Gorlickie Centrum Kul-
tury gościło artystów i fanów mu-
zyki elektronicznej oraz elektroa-
kustycznej.
Festiwal otworzyli i przywitali zgro-
madzonych gości: Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla, Dyrektor Gor-
lickiego Centrum Kultury Janusz 
Zięba oraz Dyrektor Artystyczny 
Ambient Festival Tadeusz Łuczejko. 
Ten ostatni wyjątkowo wcielił się 
także w rolę prowadzącego wydar-
zenie. Podobnie jak w poprzednich 
latach imprezie towarzyszyła giełda 
płyt/ CD i Vinyle.
Pierwszy dzień festiwalu swoim 
koncertem zainaugurował Grzegorz 
Bojanek. Jako twórca konsekwent-
nie realizuje zamysł wprowadza-
nia brzmień eksperymentalnych 
i elektroakustycznych do swoich 
kompozycji, które są połączeniem 

nowoczesnej melodyki, ambientu 
jak i noisu.
Jako drugi na scenie zaprezen-
tował się Piotr Michałowski aka 
Nmls – producent i muzyk reali-
zujący się w pełnych melodyki i 
bitu nowoczesnych elektronicznych 
produkcjach.
Następnie na scenie wystąpił Bio-
nulor czyli Sebastian Banaszczyk 
działający w przestrzeni elektro-
nicznej muzyki eksperymentalnej 
według własnej metody twórczej 
nazwanej „100% sound recycling”. 
Każdy utwór powstaje na bazie 
obróbki tylko jednej dźwiękowej 
próbki pochodzącej ze specjalnie 
dobranego materiału źródłowego, 
bez użycia żadnych dodatkowych 
dźwięków czy instrumentów.
Zwieńczeniem wieczoru był koncert 
duetu Jachna/Staniecki. Wojciech 

Jachna trębacz i improwizator. Ma-
ciej Staniecki producent muzyczny, 
kompozytor muzyki filmowej i te-
atralnej.
Drugiego dnia Ambient Festivalu 
jako pierwszy zaprezentował się 
Oskar Cenkier pianista młodego 
pokolenia. W swej muzyce łączy 
wpływy klasyczne, post-klasyczne, 
minimalistyczne, filmowe i prog-
resywne, całość spajając sporą 
dawką ambientu. Jego brzmienie 
opiera się na mocno przetworzo-
nym przez efekty fortepianie, uzu-
pełnianym elektroniką i partiami 
organowymi.
Kolejnym artystą na scenie był To-
masz Mreńca wszechstronny artys-
ta – muzyk, skrzypek, kompozytor, 
multiinstrumentalista. Tworzy pr-
zestrzenną muzykę elektroniczno 
– akustyczną, balansując między 

ambientem a muzyką eksperymen-
talną.
Aquavoice, czyli Tadeusz Łuczejko 
twórca muzyki elektronicznej am-
bient, aranżer, artysta grafik, ma-
larz. Od 2003 roku Łuczejko jest 
dyrektorem artystycznym Między-
narodowych Prezentacji Multime-
dialnych „Ambient Festival”, które 
corocznie odbywają się w Gorli-
cach.
Finalnie zaprezentował się Mikołaj 
Trzaska saksofonista, klarnecista 
basowy, kompozytor. Uważany za 
ikonę jazzowej awangardy w Pol-
sce.
23. Międzynarodowe Prezentac-
je Multimedialne Ambient już za 
nami. Dziękujemy licznie zgroma-
dzonej widowni, która wzięła udział 
w koncertach i zapraszamy na ko-
lejne edycje!
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Michał Ratajczyk (Mitsubshi 
Lancer), który wrócił po rocznej 
przerwie do ścigania się w Gór-
skich Samochodowych Mistr-
zostwach Polski, pewnie zwy-
ciężył w Klasyfikacji Generalnej 
rozgrywanego w dniach 4 – 6 
czerwca 8. Wyścigu Górskiego 
Magura Małastowska. Ratajczyk 
zwyciężył zarówno w sobotę, 
jak i niedzielę. Wyścig był 3 i 4 
Rundą GSMP. Za jego plecami 
toczyła się zacięta walka o dzie-
siąte części sekundy.
W sobotę drugi był Daniel 
Stawiarski (Mitsubishi Lancer), 
trzeci Waldemar Kluza (Skoda 
Fabia), w niedzielę Stawiar-
ski ponownie drugi, trzeci czas 
zanotował Mariusz Stec (Ford 
Fiesta), wyprzedzając Kluzę 
zaledwie o 0,4 sekundy! Osta-
tecznie w całym wyścigu po-
dium, na którym na najwyżs-
zym stopniu stanął Ratajczyk, 
uzupełnili Daniel Stawiarski (II 
miejsce) i Waldemar Kluza (III 

miejsce).
W klasyfikacji RSMP Hist. pu-
chary za sobotę i niedzielę, 
ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Gorlicach, Miasto 
Gorlice i Gminę Sękowa odebrał 
Zbigniew Kotarba.
Po licznych problemach tech-
nicznych podczas pierwszego 
wyścigu GSMP – Bieszczadzkie-
go Wyścigu Górskiego – Valvoli-
ne, możliwości nowo zbudowa-
nej  Hondy Integra pokazał 
Gabriel Kubit, który okazał się 
najszybszym kierowcą sa-
mochodu napędzanego na jed-
ną oś. Zawodnik, który w 2019 r. 
zdominował tzw. „ośkę” planuje 
oczywiście powtórkę wyniku, 
choć już nie zbierze kompletu 
punktów,  jak dwa lata temu.
Więcej szczegółów dotyczących 
wyników 3 i 4 Rundy GSMP zna-
leźć można na stronie www.wy-
niki-online.pl oraz na oficjalnej 
stronie GSMP: www.gsmp.pzm.
pl.

Michał Ratajczyk wygrywa 8. Wyścig Górski Magura Małastowska

Gorliczanin Maciej Serafin drugi w Trento Bondone!

Maciej Serafin, 70. wyścig 
Trento Bondone we Włoszech 
ukończył w bardzo trudnych 
warunkach, na 2 miejscu w swo-
jej grupie! To świetny debiut w 
jednym z najbardziej morder-
czych wyścigów na świecie!  
Gratulujemy Maćkowi i trzyma-
my kciuki za kolejne sukcesy!


