
26 czerwca br. do Gorlic 
zawitał XII Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych 
„Świat pod Kyczerą”. Łemkowski 
Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” 
z Legnicy- główny organizator fe-
stiwalu- zaprosił po raz kolejny 
do Polski grupy folklorystyczne 
mniejszości narodowych i 
etnicznych z całego świata. W 
niezwykle barwnym korowodzie 
ul. 3 Maja, ul. Wróblewskiego, 
do Rynku- przemaszerowały w 
tanecznych pląsach i ze śpiewem 
zespoły z Polski, Brazylii, Rosji, 
Indii, Serbii i Słowacji. Tu zapre-
zentowali swój kunszt artystyczny, 
podobieństwa i odrębności kultu-
rowe, obrzędy. Dzień później, 27 
czerwca świat rzeczywiście zawitał 
pod Kiczerę, był „z wizytą u Łem-
ków” w Bielance, Gładyszowie, 
Bartnem, Łosiu, Ropicy Górnej 
i Nowicy.

W WAKACJE ŚWIAT ZAWITAŁ DO GORLIC

Indie Brazylia

Rosjafot. R. Dziubina
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3 czerwca br. gościem burmistrza Kazimierza Sterkowicza 
był Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Poicjusz Biskup Gor-
licki, wikariusz Diecezji Przemysko – Nowosądeckiej w Parafii 
Prawosławnej Św. Trójcy w Gorlicach. Rezyduje w naszym mieście 
od marca tego roku. Po raz pierwszy z burmistrzem K. Sterkowiczem 
spotkał się 10 maja br. w Ośrodku Kultury Prawosławnej „ELIPS” przy 
cerkwi pw. Świętej Trójcy, gdy odbywała się prezentacja faksymilowe-
go wydania Ewangeliarza Persopnickiego z 1556 r. Wówczas został 
zaproszony do gorlickiego Ratusza. Długie spotkanie, w trakcie którego 
Biskupowi Gorlickiemu towarzyszył ks. dr Roman Dubec – proboszcz 
Parafii Prawosławnej pw. Św. Trójcy było okazją do przybliżenia Jego 
Ekscelencji historii i współczesności Gorlic, codziennych problemów 
miasta i mieszkańców. 

Biskup Gorlicki u Burmistrza 

14 czerwca br. w parafii p.w. Świętej Jadwigi Królowej na Za-
wodziu odbył się XI Festyn Parafialny. Główne przesłanie zawierało się 
w haśle „Wszystkie dzieci nasze są”. Bohaterami festynu były właśnie 
najmłodsi gorliczanie. Było to widoczne w pierwszej części artystycznej, 
gdy prezentowały swój dorobek gorlickie przedszkola. Występowała 
też Schola Parafialna, parafialny zespół wokalno-instrumentalny. Na 
zakończenie zespół „Horyzont” przypomniał „Najlepsze przeboje mi-
nionych lat”. Atrakcją festynu było wesołe miasteczko, loteria fantowa, 
gastronomia, konkurencje sportowe i ciasto parafialne-szczególnie 
pierniczki sióstr służebniczek, z których dochód przeznaczony był na 
pomoc dla dzieci z Afryki- budowę szpitala. 

X I  F E S T Y N  P A R A F I A L N Y

Taki był temat konkursu zorganizowanego przez nauczycielki 
MZS nr 4 im. Bohaterów Westerplatte, Helenę Hajduk i Teresę Dą-
browską. Adresatem byli uczniowie klas I, II i III Szkoły Podstawowej 
nr 4. Konkurs plastyczny był wzbogacony odpowiedzią na pytanie:
- Co podoba mi się w moim mieście, a co można zmienić?- dla klas 
drugich oraz literacką wypowiedzią „Moje miasto znam i kocham”- dla 
klas trzecich. Z czterdziestu trzech prac nagrodzonych i wyróżnionych 
wykonano album przekazany burmistrzowi Kazimierzowi Sterkowi-
czowi. Wzrusza wszystkich. Świadczy nie tylko o wrażliwości i zdol-
nościach najmłodszych pokoleń gorliczan. Jest pięknym dowodem 
patriotyzmu- miłości do naszej małej Ojczyzny. Przekonajmy się sami, 
patrząc i czytając prace zwycięzców - laureatów z kl. I,II, III.

ZNAM I KOCHAM MOJE MIASTO

„WSZYSTKIE DZIECI 
NASZE SĄ”

fot. P.Gajda

fot. A.Nowak
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia-
łek 8.00-16.00, wtorek - pią tek 
7.30-15.30 Bur mistrz - Ka zi mierz 
Ster ko wicz, Z-ca Bur mi strza 
- Janusz Fugiel, Sekretarz - Ma-
ria Kuź niar ska-Pęczek, Skarbnik 
- Kry sty na To kar ska.
Wydziały:
  1. Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

- Kie row nik Katarzyna Wal czy, 
tel. nr wew. 228.

  2. Wydział Księgowości Fi nan so-
wo-Budżetowej - Kie row nik Ja-
ni na Łopata, tel. nr wew. 231.

  3. Wydział Wymiaru i Księ go wo ści 
Podatkowej - Kie row nik Daniel 
Gruszkowski, tel. wew. 239.

  4.Wydział Promocji i Roz wo ju Go-
spo dar cze go Kie row nik - Ewa 
Buhl, tel. wew. 267.

  5.Wydział Spraw Oby wa tel skich - 
Kierownik Mie czy sław Bom ba, 
tel. wew. 276.

  6.Wydział Gospodarki Ko mu nal-
nej - Kierownik Teresa Wrona, 
tel. wew. 244.

  7.Wydział Go spo dar ki Prze-
strzennej - Kierownik An drzej 
Fik, tel. wew. 259.

  8.Wydział Oświaty, Kul tu ry i 
Spor tu - Kierownik Alek san-
der Au gu styn, tel. wew. 265.

  9.Wydział Inwestycji, Za mó wień 
Publicznych i Funduszy Ze-
wnętrznych - p.o. kier. Jerzy 
Brzozowski, tel. wew. 249.

10.Urząd Stanu Cy wil ne go - Kie-
row nik Danuta Za krzew ska, 
tel. wew. 256.

11. Radca Prawny - Lucyna Gąsio-
rowska, tel. wew. 229.

12.Samodzielne Sta no wi sko d/s 
BHP, Henryk Ję drze jow ski, 
tel. wew. 285.

13.Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Audytu - Franciszek To masz-
kie wicz, tel. wew. 285.

14.Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Pla no wa nia i Spra woz daw czo-
ści Bu dże to wej - Edyta Szilder, 
tel. wew. 231.

15.Straż Miejska - Ko men dant Woj-
ciech Pietrusza, tel. 354 07 23, 
Straż ni cy, tel. 354 07 24

MZB-tel. 353-73-10, MZUK-tel. 52-67-
15, MOPS - tel. 353-56-42
Godziny przyjęć stron przez Bur mi-
strza:
Poniedziałek - 14.00 - 16.00,
Z-ca Burmistrza 
Środa - 12.00 - 15.00

PROMOCJA  
ALBUMU 
18 maja br. w MBP im. St. 

Gabryela w Gorlicach odbyła sie 
prezentacja i promocja albumu 
"Krajobraz Gorlic po bitwie" przy-
gotowanego przez dwóch autorów 
- Andrzeja Ćmiecha i Roberta Łę-
towskiego. Zawarli w nim archiwal-
ne fotografie, które utrwaliły tragizm 
miasta Gorlice po dziejowej bitwie 2 
maja 1915 r. Ogrom zniszczeń, ruin 
wstrząsa każdego, kto ogląda foto-
grafie sprzed 94 lat i czyta przedruki 
starych gazet. 
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W dawnej puszczy karpackiej
- czyli przyroda Beskidu 

Niskiego
3 czerwca br. słuchacze 

UZW wysłuchali niezwykle cieka-
wej prezentacji multimedialnej 
„Przyroda Beskidu Niskiego”. 
Temat nieprzypadkowy. To ko-
lejny element realizacji projektu 
„Łemkowszczyzna – magiczna 
kraina łagodności”. Światem przy-
rody krainy Łemków jest właśnie 
Beskid Niski – dawna puszcza 
karpacka. O dzisiejszej faunie i 
florze prowadził gawędę   – dłu-
goletni nadleśniczy Nadleśnictwa 
Łosie, Kazimierz Żegleń. Była to 
lekcja bardzo pouczająca o świecie 
roślin, owadów, ptaków, płazów, 
gadów i ssaków zamieszkujących 
tę piękną, pełną uroków i dziwów 
przyrody krainę. 

Polityka a moralność 
 Moralność a biznes
Ten interesujący temat 

wysłuchać można było w Sali 
Domu Polsko – Słowackiego 10 
czerwca br. Był to wykład na dwa 
głosy – i to jak wspaniałe. Dr Jó-
zef Kozioł, rodem z podgorlickiej 
Szalowej, wicepremier w rządach 
Meissnera i Rakowskiego, se-
kretarz stanu w kancelarii prezy-
denta Wojciecha Jaruzelskiego, 
dziś protektor w Wyższej Szkole 
Polityki Regionalnej w Żyrardo-
wie – dzielił się swoim wielkim 
doświadczeniem politycznym, 

Czerwiec na Uniwersytecie 

realizując temat „Polityka a 
moralność”. Profesor dr hab. 
Stanisław Kasiewicz – absolwent 
gorlickiej Szkoły Handlowej, dziś 
znakomity ekonomista, kierow-
nik Katedry Analizy Działalności 
Przedsiębiorstwa w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie 
– przedstawił temat: „Moralność 
w biznesie”. W dzisiejszej rze-
czywistości styku świata polityki 
i biznesu oba tematy się łączą. 
Czy zazębiają się i jak mocno- to 
sprawa człowieka, jego sumienia, 

uczciwości i prawości.

„Tam na Łemkowynie”
17 czerwca gościem Uni-

wersytetu Złotego Wieku była 
Julia Doszna – najwybitniejsza 
piesniarka Łemkowszyzny. Jest 
duszą tej krainy śpiewem, nie-
powtarzalnym ciepłym głosem, 
opisuje dolę i niedolę Łemków 
od narodzin w siołach wśród la-
sów Beskidu, poprzez odwieczne 
uczucie miłości, ciężką pracę, aż 
do naturalnej śmierci – odejścia 
do krainy tak mocno wyrażonej 
i wyobrażanej modlitwą przed 
ikonostasem drewnianych cer-
kiewek. Ten dawny i dzisiejszy 
świat Łemków opowiadała też 
słowem wierszy najwybitniejszych 
łemkowskich poetów Pawła Stefa-
nowskiego z Bielanki, Piotra Tro-
chanowskiego – Petra Rumianki z 
Krynicy, Stefanii Trochanowskiej 
z Bielanki. Zauroczyła słuchaczy 
śpiewem i poetyckim słowem, 
wzruszyła…

Z okazji Dnia Dziecka 
Zarząd Powiatowy LOK zorgani-
zował na strzelnicy Ligi Obrony 
Kraju zawody strzeleckie. Do-
pisała pogoda oraz frekwencja 
uczestników. Zawody były prze-
znaczone dla wszystkich dzieci 
dla szkół podstawowych i gim-
nazjalnych powiatu gorlickiego.   
W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli: Szkoły podstawowe 
klasy I-III 1.Zuzanna Kierońska; 
2.Karol Mianowski; 3. Seweryn 
Witek; Szkoły podstawowe klasy 

Tradycją stało się, że Za-
rząd Osiedla jest organizatorem 
wycieczki dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka. Dlatego też w dniu 13 
czerwca wyjechaliśmy z dziećmi 
do Kamianna i Nowego Sącza. 
Głównym celem wycieczki było 
pokazanie naszym pociechom 
ciekawych kulturowo miejsc ma-
lowniczego regionu sądecczyzny 
. W Kamianna, miejscowości 
znanej głównie z produkcji mio-
du, zwiedziliśmy pasieki z ulami, 
zapoznaliśmy się z procesami pro-

IV-VI 1.Michał Przybycień; 2. 
Iwo Walecki, 3.Piotr Czyż; Szkoły 
gimnazjalne 1. Jarosław Janas, 
2. Szymon Mianowski 3. Tomasz 
Dybaś. Dzięki finansowej pomocy 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 
Gorlicach, firmie Dom Handlowy 
„PEPS”  oraz firmie JOKER Ja-
nusza Pietruchy wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy, nagrody, upo-
minki, słodycze i napoje, a najlepsi 
zawodnicy medale i puchary. 

dukcji miodu oraz życiem i pracą 
pszczelej rodziny. W Nowym Są-
czu dzieci zwiedziły Sądecki Park 
Etnograficzny, w którym mogli-
śmy zobaczyć m.in.: drewniane, 
chłopskie zagrody z początku XX 
wieku, a także narzędzia gospo-
darcze z tego okresu. Wycieczka 
zakończyła się w Szymbarku 
Bystrej w Ośrodku Szkoleniowo 
– Wypoczynkowym PAN, gdzie 
zjedliśmy tradycyjną kiełbaskę i 
wróciliśmy do Gorlic. 

Kazimierz Korba

DZIEŃ DZIECKA NA STRZELNICY 

Wycieczka na Dzień Dziecka 
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28 maja br.  w sali posie-
dzeń Rady Miasta Gorlice – odbyła 
się uroczysta Sesja Młodzieżowej 
Rady Miasta związana ze zbli-
żającym się Międzynarodowym 
Dniem Dziecka.  Uczestniczyli w 
niej burmistrz Kazimierz Sterko-
wicz, z-cy przewodniczącego Rady 
Miasta Gorlice Zbigniew Grygowicz 
i Jadwiga Wójtowicz, która opieku-
je się Młodzieżową Radą Miasta. W 
trakcie sesji złożone zostały petycje 
od poszczególnych przedstawicieli 

9 czerwca 2009 roku w 
Miejskim Zespole Szkół nr 6 w 
Gorlicach odbyło się uroczyste 
spotkanie burmistrza Kazimie-
rza Sterkowicza z finalistami i  
laureatami konkursów przed-
miotowych.Łącznie 28 uczniów 
zostało  finalistami i laureata-
mi konkursów kuratoryjnych. 
Finaliści - szkoły podstawowe; 
Konkurs humanistyczny: Martyna 
Dziedziak - Szkoła Podstawowa nr 
1, Aleksandra Szuwalska - Szkoła 
Podstawowa nr 5.; Finaliści 
- gimnazja Małopolski Konkurs 
Geograficzny: Michał Płatek 
- Gimnazjum nr 1; Małopolski 
Konkurs Matematyczny: Alicja 
Pietraszek - Gimnazjum nr 4; 
Małopolski Konkurs Historyczny:
Piotr Przybycień - Gimnazjum nr 
1, Bartłomiej Ryba - Gimnazjum 
nr 3; Małopolski Konkurs Języka 
Polskiego: Urszula Ziółkowska - 
Gimnazjum nr 3; Małopolski Kon-
kurs Chemiczny: Alicja Pietraszek 
- Gimnazjum nr 4, Dominik Prze-
pióra - Gimnazjum nr 6; Małopol-
ski Konkurs z Fizyki i Astronomii: 
Kamil Gawor - Gimnazjum nr 5; 
Małopolski Konkurs Informatycz-
ny: Wiktor Gryboś - Gimnazjum nr 

4, Kamil Gawor - Gimnazjum nr 5, 
Maciej Bedryło - Gimnazjum nr 6; 
Małopolski Konkurs Interdyscy-
plinarny: „Wiem Więcej”: Michał 
Płatek - Gimnazjum nr 1, Zuzanna 
Ślusarz- Gimnazjum nr 1, Bartosz 
Śtępień- Gimnazjum; nr 1,Paulina 
Padoł - Gimnazjum nr 4; Małopol-
ski Konkurs Języka Niemieckiego: 
Michał Płatek - Gimnazjum nr 1; 
Małopolski Konkurs „Losy żoł-
nierza i Dzieje Oręża Polskiego”: 
Mateusz  Lenard - Gimnazjum nr 
1, Barbara Solecka - Gimnazjum 
nr 4, Robert Żarnowski - Gimna-
zjum nr 5; Laureaci - gimnazja-
Małopolski Konkurs Biologiczny:  
Zuzanna Ślusarz - Gimnazjum 
nr 1, Michał Płatek - Gimnazjum 
nr 1, Piotr Przybycień - Gimna-
zjum nr 1; Małopolski Konkurs 
„Wiem Więcej”: Alicja Pietraszek 
- Gimnazjum nr 4, Kamil Gawor 
- Gimnazjum nr 5, Małopolski 
Konkurs Języka Niemieckiego: 
Monika Ryczek - Gimnazjum nr 
5; Małopolski Konkurs Chemiczny 
- Maciej Bedryło - Gimnazjum nr 
6, Serdecznie gratulujemy.                                   

Joanna Bubak

MRM , dotyczące rozwoju Gorlic 
pod kątem potrzeb dzieci. min.  
propozycja utworzenia skateparku 
oraz projektu upiększenia otoczenia 
tablicy umiejscowionej na Ratuszu 
od strony podwórka, upamiętniają-
cej tragiczne wydarzenie z sierpnia 
1942 r . ,gdy zastępca szefa gesta-
po w Gorlicach, Otto Friedrich, za-
strzelił pod ścianą budynku czworo 
nieznanych dzieci w wieku 5-7 lat.  
Po sesji członkowie MRM złożyli w 
tym miejscu kwiaty.

Gorlickie Dni na Rzecz 
Trzeźwości to cykl imprez o 
charakterze profilaktycznym 
skierowanych dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, które mają 
na celu uwrażliwić społeczeń-
stwo na problem alkoholizmu i 
narkomanii. Tegoroczne, orga-
nizowane przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alko-
koholowych, odbyły się pod ha-
słem „Sport jako alternatywa dla 
uzależnień”. 29 maja br. na płycie 
gorlickiego rynku. Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Gorlicach przygoto-
wał tzw. „Rowerowe Manewry 
Miejskie” wraz z konkurencjami 
dodatkowymi: strzały na bramkę, 
rzut piłeczką do celu, ringo itp. 
Chętni mogli spróbować swoich 
sił w symultanie szachowej  z 
Piotrem Kretowiczem. W trak-
cie  happeningu  młodzież z MZS 
Nr 4, rozdawała przechodniom 
jabłka jako element promowania 
zdrowego stylu życia i odżywiania. 
Można też było zakupić „ciastecz-

ko zamiast papierosa” na stoisku 
przygotowanym przez uczennice 
z Zespołu Szkół Zawodowych 
im. K. Pułaskiego. Uczniowie 
Miejskiego Zespołu Szkól Nr 6 
przeprowadzili sondę uliczną pt. 
„Czy byli państwo świadkami 
sprzedaży alkoholu nieletnim”. 
Nie zabrakło stałych elementów 
programu: stoiska informacyjne-
go  Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej, PCK, Porad-
ni Psychologiczno – Pedagogicz-
nej, Centrum Terapii Uzależnień w 
Gorlicach oraz punktów pomiaru 
ciśnienia i cholesterolu zorgani-
zowanych przez Stowarzyszenie 
Diabetyków i ARS Medika oraz 
Szkołę Policealną Pracowników 
Służb Medycznych i Społecznych 
w Gorlicach. Gorlickie Dni na 
Rzecz Trzeźwości zbiegły sie z 
ogólnopolską kampanią eduka-
cyjno - społeczną pn.” Sprawdź, 
czy Twoje picie jest bezpieczne”, 
do której przystąpiły Gorlice oraz 
Światowym Dniem bez Tytoniu.

Gorlickie Dni Trzeźwości

Laureaci i finaliści 
konkursów przedmiotowych

W bieżącym roku na wakacje poszło z miejskich zespołów szkół 
2 463 uczniów, z tego 1532 ze szkół podstawowych i 931 uczniów 
z gimnazjum. Edukację na poziomie szkoły podstawowej (VI klasy) 
ukończyło 305 uczniów, a w gimnazjach ( III klasy) 326 uczniów. 224 
uczniów ukończyło I klasy w szkołach podstawowych; 254 nauczycieli 
szkół i przedszkoli miejskich udało się na wakacje; 2 nauczycieli 
przeszło na emerytury.

Sesja MRM przed Dniem Dziecka

Koniec roku szkolnego 2008/2009 

fot. P.Gajda
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18 czerwca br. obradowała 
XXXIX sesja Rady Miasta. Radni 
przyjęli informację Burmistrza za 
okres międzysesyjny od 16 maja 
do 15 czerwca br., złożyli inter-
pelacje i zapytania oraz podjęli 
dziewięć uchwał.

<Publiczny w prywatny>
Dużo emocji i dyskusji wy-

wołała uchwała w prawie likwidacji 
Samodzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w Gorlicach 
przy ul. Jagiełły 10. Likwidacja 
związana jest z ofertą złożoną w 
kwietniu br. przez dotychczaso-
wego dyrektora SPZ POZ, Halinę 
Bałajewicz. Rada Społeczna 11 
maja br. wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie likwidacji SPZ POZ. 
Pełną akceptację dla utworzenia 
Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej wyraziło 22 pracow-
ników- pielęgniarki, pielęgniarki 
z higieny szkolnej, rehabilitanci z 
Poradni Rehabilitacyjnej przy ul. 
Michalusa. Odmienne stanowi-
sko- utrzymania dotychczasowej 
formy publicznego zakładu, dla 
którego organem założycielskim  
jest Miasto- miało dwoje pra-
cowników: mgr fizjoterapii Do-
rota Baeck-Grygowicz  oraz lek. 
Tadeusz Smoliński. Pozytywna 
opinia organu założycielskiego 
i Rady Społecznej SPZ POZ dla 
prywatyzacji skłoniła tę dwójkę do 
złożenia 15 czerwca własnej ofer-
ty udziału w prywatyzacji. W tym 
samym dniu wpłynęło do Burmi-
strza Miasta pismo od dyrektorki 

Haliny Bałajewicz informujące, że 
nie wyraża zgody i chęci wejścia 
w spółkę z w/w dwójką oferentów. 
Podobne w tonie było pismo-nie 
wyrażające „woli współpracy ani 
zatrudnienia w Zakładzie utworzo-
nym i prowadzonym przez spółkę 
w składzie Pani Beack-Grygowicz 
i Pan Smoliński” podpisane z upo-
ważnienia przez Beatę Kołakow-
ską- pielęgniarkę koordynującą 
z Higieny Szkolnej, Elżbietę Lie-
bert- pielęgniarkę koordynującą z 
Poradni przy ul. Jagielły oraz Annę 
Guterch- fizjoterapeutkę z Poradni 
Rehabilitacyjnej z ul. Michalusa. 
Na sesji zabierała głos zarówno 
dyrektor Halina Bałajewicz, jak i 
przedstawiciele personelu śred-
niego, potwierdzając chęć prze-
kształcenia publicznego zakładu. 
W wypowiedziach radnych nie 
było pełnej zgodności, co wyra-
ziło się w jawnym głosowaniu: 14 
osób poprało uchwałę w sprawie 
likwidacji SPZ POZ przy ul. Jagieł-
ły, 4 radnych było przeciw, 3 się 
wstrzymało. W ten sposób, po 
dziewięciu latach funkcjonowania 
rozpocznie się proces likwidacji 
zakładu publicznego. Sama 
działalność ma ustać z dniem 
31 października 2009 r. Podjęte 
decyzje w niczym nie zakłócą 
pracy placówki, która świadczy i 
świadczyć będzie usługi dla 2500 
osób, czyli 8% mieszkańców 
miasta. Będą to świadczenia na 
takich samych warunkach, bez 
istotnego ograniczenia dostęp-
ności, przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej utworzony 

przez obecnego dyrektora SPZ 
POZ, Halinę Bałajewicz.

<Ul. Solidarności>
Druga uchwała, która wy-

wołała dyskusję, dotyczyła zmiany 
nazwy ul. Bronisława Wielgosza 
na ul. Solidarności. To dawna ul. 
Fabryczna w Gliniku, łącząca ul. 
Michalusa z ul. Chopina lub ul. 
Biecką. Ciekawa jest historia tych 
zmian. Ulicą Bronisława Wiel-
gosza została uchwałą Miejskiej 
Rady Narodowej w Gorlicach 25 
listopada 1989 r. O to, by prze-
mianować ulicę wnioskowała 
Komisja Zakładowa NSZZ „Soli-
darność” FMGiW „Glinik”. Był to 
czas po Okrągłym Stole, wyborach 
z 4 czerwca 1989 r. do Sejmu i 
Senatu. 16 czerwca tego roku 
zmarł inż. Bronisław Wielgosz- 
wówczas legendarny przywódca 
„Solidarności”. 18 czerwca odbył 
się pogrzeb, któremu towarzy-
szyły poczty sztandarowe NSZZ 
„Solidarność”, nieprzebrane 
rzesze gorliczan. Z przekonaniem 
żegnano człowieka cichego, po-
kornego, służącego solidarności 
międzyludzkiej. Nad trumną że-
gnał zmarłego w imieniu „Solidar-
ności” i Komitetu Obywatelskiego 
Stanisław Elmer. W sierpniu 1989 
r. wpłynął wniosek wspomnianej 
Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” „Glinika” wsparty przez 
Komitet Obywatelski o nadaniu 
ul. Fabrycznej imienia Bronisława 
Wielgosza. Premierem rządu był 
już wówczas Tadeusz Mazowiecki. 
Za pół roku od podjętej uchwały 
odbyły się pierwsze w pełni de-
mokratyczne i wolne wybory do 

odrodzonego samorządu gminne-
go. Wybrana została Rada Miasta. 
Zaczęło się otwieranie archiwów 
SB, przeglądanie teczek przez po-
krzywdzonych, którzy starali się o 
tzw. status pokrzywdzonego. W 
2005 r. wpłynęło do Rady Miasta 
pismo- wniosek o zmianę nazwy 
ul. B. Wielgosza na ul. Solidarno-
ści. Wnioskodawcy- Jacek Galant 
i Ochab powołali się na uchwałę 
Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” FM „Glinik” w tej 
sprawie. Podjęli oni taką uchwałę 
w oparciu o materiały z tzw. teczek 
TW, z których wynikało, że inż. B. 
Wielgosz był tajnym współpra-
cownikiem SB pod koniec lat 
70-tych i na początku lat 80-tych. 
Rada Miasta kadencji 2002-2006 
nie podjęła w tej sprawie decyzji. 
Ponowne pisma wpłynęły w tym 
roku. Były rozpatrywane przez 
Komisję Praworządności i Bez-
pieczeństwa Mieszkańców, która 
w sprawie zmiany nazwy ulicy wy-
raziła pozytywną opinię. Uchwała 
została podjęta, ale przy podzielo-
nych głosach: 7 za, 5 przeciw, 7 
radnych się wstrzymało. 

Ponadto XXXIX sesja pod-
jęła uchwałę w: sprawie zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego na 
sfinansowanie zadania inwestycyj-
nego pn.: Budowa i modernizacja 
ciągu ulic łączących drogę krajową 
nr 28 z drogami wojewódzkimi nr 
993 i 997 w Gorlicach” (1 800 000 
zł w latach 2009-2014); sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii 
dróg publicznych gminnych (ul. 
Przemysłowa, ul. Młyńska), co 
umożliwi pozyskiwanie środków 
zewnętrznych. 

XXXIX Sesja Rady Miasta



Str. 8 Czerwiec 2009

K U R I E R  G O R L I C K I K U R I E R  G O R L I C K I

Str. 9Czerwiec 2009

I N TERPELACJE ,  ZAPYTAN IA ,  ODPOWIEDZ I
Jadwiga Wójtowicz przed-

stawiła propozycję Młodzieżowej 
Rady Miasta dotyczące inwesty-
cji w mieście: budowy Skate 
Parku, modernizacji istniejącej 
w Parku Miejskim ścieżki zdro-
wia, remontu lodowiska i jego 
wystrój w okresie świątecznym 
(choinka, iluminacje), budowę 
ścieżki rowerowej i kortów teni-
sowych oraz modernizację kina. 
(Odp.: Te tematy powtarzają się 
każdego roku. Ich realizacja jest 
kwestią środków finansowych 
własnych oraz dofinansowania 
z funduszy unijnych). W związku 
ze zgłoszeniami mieszkańców 
złożyła interpelację dotyczącą 
ul. Parkowej: konieczności 
wykonania chodnika w okolicy 
Galerii Parkowej i restauracji 
„Orchidea”; wykonania słupków 
zabezpieczających przed „dzi-
kimi” przejściami pieszych na 
wysokości LIDL’a; konieczności 
remontu segmentów ekranów 
wyciszających; szybkich inter-
wencji służb w przypadku awarii 
sygnalizacji świetlnej na przej-
ściu do parku. (Odp.: Wniosek w 
sprawie chodnika został złożony 
do GDDiA- oddział w Krakowie; 
słupki zabezpieczające będą 
zamontowane do VIII br.; część 
ekranów będzie remontowana; 
awarie sygnalizacji świetlnej są 
natychmiast zgłaszane. Czas 
naprawy zależy od zarządcy 
drogi). Radna pytała się również 
o zgłaszane już wcześniej tematy 
trzeciego pasa i zatoczki na ul. 
Legionów oraz remontu chodnika 
przy ul. Bieckiej, koło Starostwa i 
Sądu. (Odp.: Jest to ulica w ciągu 
drogi wojewódzkiej. Ulica nie jest 
przejęta na stan miasta. Nie zosta-
ła też przejęta na stan dróg woje-
wódzkich. Natomiast właściciele 
pawilonów handlowych wyrazili 
zgodę na wykonanie zatoczki. 
Jeśli chodzi o remont chodnika 
przy ul. Bieckiej to aktualnie 
przygotowywany jest wniosek o 
pozwolenie na budowę. W budże-
cie na 2009 r. są środki na prze-
budowę ul. Bieckiej. Prace mają 
być wykonane kompleksowo. W 
szerokim zakresie robót- jezdnia, 
skrzyżowanie i chodnik.)

Aleksander Kumorkiewicz 
pytał na jakim etapie  jest reali-
zacja dróg dojazdowych wokół 
MZS nr 4; łącznika ul. Rzeźniczej 

z Krasińskiego oraz czy burmistrz 
zmienił zdanie w sprawie liczeb-
ności klas w szkołach podstawo-
wych. (Odp. Zagospodarowanie 
terenów wokół budynku MZS nr 
4 zostało opóźnione ze względu 
na wymogi. Aktualnie przygoto-
wywane jest postępowanie prze-
targowe. Zadanie będzie wyko-
nanie do końca wakacji. Łącznik 
ul. Krasińskiego z ul. Rzeźniczą 
musi mieć dobre parametry- 4 m. 
szerokości- stąd wzrost kosztów. 
Będzie podpisane porozumienie 
ze SM „Krasińskiego” na współ-
finansowanie. Aktualnie będzie 
wykonana dokumentacja. W 
sprawie liczebności klas nie 
udzielono odpowiedzi).

Czesław Gębarowski 
wnioskował o zorganizowanie 
spotkania w sprawie aplikacji 
środków unijnych przez m. 
Gorlice. Pytał również o chodnik 
przy ul. Bieckiej. (Odp.: Będzie 
skierowane w tej sprawie stano-
wisko władz miasta do Zarządu 
Województwa Małopolskiego. 
Na sesję sierpniową Rady Miasta 
będzie zaproszony wicemarszałek 
Leszek Zegzda).

 Alicja Nowak pytała o 
brak realizacji obietnic związa-
nych z wcześniej składanymi 
przez nią interpelacjami, np. 
umieszczenia tablicy pamiąt-
kowej na budynku dawnej SP 
nr 2 oraz wybicia dodatkowych 
okien na korytarzach w MZS nr 
1, co by miało znaczący wpływ 
na podniesienie bezpieczeństwa 
uczniów i higienę pracy. Ciasne, 
sztucznie oświetlane korytarze 
ograniczają też drogę ewaku-
acji. Radna prosiła o wskazanie 
podstawy prawnej uniemożli-
wiającej podjęcia działań w celu 
wyjaśnienia pomówienia jednej z 
radnych przez red. Ewę Bugno w 
artykule „Wirtualne, ale nie bez-
karne” (Odp.: Dobrym okresem 
odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
przypominającej miejsce i rolę 
SP nr 2 w historii miasta będą 
Dni Gorlic 2010- po wykonaniu 
remontu kapitalnego- wewnątrz i 
zewnątrz- budynku dawnej szko-
ły; jeśli chodzi o doświetlenie 
korytarzy w MZS nr 1 otrzymała 
pismo, że wykonane badania i 
przeprowadzone analizy para-
metrów wykazały zgodność z 

obowiązującymi w szkolnictwie 
normami. Wybicie i zamontowa-
nie okien, które oświetlą korytarz, 
będzie wykonane przy termomo-
dernizacji budynku szkoły). 

      W kolejnej interpelacji, 
przypominając obowiązujące 
przepisy określające precyzyjnie 
jakie powinny być bezpieczne i 
higieniczne warunki w szkołach i 
placówkach oświatowych, złoży-
ła wniosek, by Sanepid sprawdził 
warunki w jakich od nowego roku 
szkolnego będą przez kilka godzi-
na dziennie przebywać gorliccy 
uczniowie, by ustalił, czy ilość 
uczniów w klasach jest adekwat-
na do przyznanej im na czas na-
uki powierzchni klasowej. (Odp.: 
Wszystkie protokoły Sanepidu są 
przesyłane do UM. Nie zdarzyło 
się, by zalecenia i decyzje Sanepi-
du nie były rzeczowo wykonane. 
Dyrektorzy w takich sprawach 
wnioskują o dodatkowe środki 
i je otrzymują). 

Henryk Plato w imieniu 
mieszkańców ul. Zamkowej i 
ul. Podzamcze prosił o zain-
stalowanie lustra na poboczu 
skrzyżowania ul. Krakowskiej 
i ul. Lipowej, w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych. (Odp.: 
Wniosek jest zasadny. Będzie w 
tej sprawie skierowane pismo 
do Starostwa- zarządcy drogi). 
Druga prośba dotyczyła podjęcia 
działań w celu zlikwidowania 
miejsc parkingowych na końcu 
ul. Mickiewicza w celu wytycze-
nia tam pasa ze znakiem prawa 
skrętu do zjazdu na ul. Blich. 
(Odp.: Wniosek w tej sprawie 
był już kierowany do Starostwa- 
odpowiedź jest negatywna).

Robert Gryzik  pytał o 
możliwość wykonania dróg 
dojazdowych wokół budynków 
MZS nr 3 i MZS nr 5. (Odp.: 
W budżecie na ten rok nie ma 
środków na zagospodarowanie 
terenów wokół budynków tych 
szkół. Jeśli będą zaoszczędzone 
środki z innych zadań, wykonany 
zostanie jedynie zjazd do ul. Kra-
kowskiej przy MZS nr 5. Jest duża 
szansa otrzymania w tym roku 
wsparcia finansowego z MEN 
na remonty w MZS nr 5 i MZS 
nr 6. Złożony też został wniosek 
do PEFRON na zniesienie barier 
architektonicznych dla uczniów 

niepełnosprawnych- droga do-
jazdowa do MZS nr 3).

Bogdan Musiał prosił o 
wykaz zadań inwestycyjnych, 
które nie zostały zrealizowane. 
(Odp.: Taki wykaz będzie opra-
cowany). Pytał się, czy miasto 
nie mogłoby porozumieć się z 
Gminą Gorlice i wykonać asfalt 
od Kobylanki przez ul. Sosnową 
do ul. Dukielskiej wraz z chod-
nikiem ul. Sosnowej. (Odp.: Po 
stronie Gorlic droga nie jest 
w złym stanie. Ulicę Sosnową 
trzeba traktować kompleksowo- 
kanalizacja, nakładka i chodnik 
- a to są znaczne koszty. Jeśli 
chodzi o ul. Sosnową- boczną- 
Gmina Gorlice przekazał drogę, 
ale nie działkę. Będzie konieczne 
unieważnienie aktu).

Joanna Bubak poruszyła 
temat liczebności klas, składając 
wniosek o zmniejszenie ilości 
uczniów w kl. I SP nr 4, kl. II 
SP nr 6 i kl. IV SP nr 5 roku 
szkolnego 2009/2010. Pytała 
się na jakim etapie są rozmowy 
z wójtem Gminy Gorlice i Staro-
stwem Powiatowym wspólnego 
sfinansowania dokumentacji 
ul. Sikorskiego. (Odp.: Miasto 
zaproponował swój udział 40% 
dofinansowania realizacji. Ocze-
kujemy na stanowisko Starosty. 
W pierwszej sprawie nie udzielo-
no odpowiedzi).

Mariola Migdar, nawią-
zując do liczebności klas w 
szkołach, pytała, czy dziecko 
można dobrze nauczyć i wy-
chować w klasie 35-osobowej? 
Czy to są standardy XXI wieku i 
Polski będącej w UE.? Pytała się 
też, czy prawdą jest, że zostały 
zmniejszone etaty w stołówkach 
szkolnych, a jeśli tak- to dlaczego. 
(Odp.: Do pierwszej kwestii nie 
udzielono odpowiedzi. Potwier-
dzono zmniejszenie obsady na 
stołówkach szkolnych, ale nie 
było z tego tytułu zwolnień).

Maria Czeszyk pytała, kie-
dy zostanie zakończony remont i 
włączony gaz w bloku po pożarze 
przy ul. Wyszyńskiego oraz jaki 
jest stan instalacji gazowych na 
osiedlu . (Odp.: Pierwsza klatka 
bloku  już ma włączony gaz. Do 
10 lipca będzie w całym budynku. 
Instalacja gazowa jest każdego 
roku poddawana kontroli- gdzie 
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DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO 
I ZASTĘPCÓW PRZEWODNI-

CZĄCEGO RADY MIASTA

KAŻDY CZWARTEK 

13.00 - 15.00 

tel.przewod. 018 355 12 25

DYŻURY RADNYCH RADY MISTA 
KAŻDY PONIEDZIAŁEK 

OD 14.00 DO 16.00

tel. Biura Rady 018 355 12 24

Lipiec

06.07.- Robert Gryzik

13.07.- Joanna Bubak

20.07.- Augustyn Mróz

27.07.- Maria Czeszyk

stan techniczny wymaga remon-
tu- jest wykonywany).

Zbigniew Grygowicz pytał, 
czy jest alternatywna koncepcja 
zagospodarowania przedszkola 
na Dworzysku, jeśli miasto nie 
otrzyma środków unijnych na re-
witalizację. (Odp.: Trwają starania  
o uzyskanie środków. Odwołanie 
zostało złożone. Alternatywą jest 
rozbiórka obiektu).

Józef Abram pytał, czy zo-
stały podjęte działania mające na 
celu określenie słabych obszarów 
rozwoju miasta Gorlice, na któ-
rych brak wsparcia finansowego 
wciąż narzekamy, jako postulaty 
do Narodowego Planu Rozwoju 
na lata 2014-2020. (Odp.: Bur-
mistrz przygotuje i sformułuje 
stosowne dokumenty w tej spra-
wie. Będą skierowane do Zarządu 
i Marszałka Województwa Mało-
polskiego. To ważna dla miasta 
sprawa, gdyż wkrótce będą 
dokonywane zmiany obszarów 
wsparcia)

Dobiega końca realizacja 
budowy, przebudowy i moderni-
zacji ciągu ulic miejskich, łączą-
cych drogę krajową nr 28 z dro-
gami wojewódzkimi nr 993 i 977 
w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 
– 2011, czyli tzw Schetynówek. 
Koszt zadania to kwota 3 767 663 
zł. Dotacja z budżetu państwa 
wyniosła 50 % kosztów realizacji 
inwestycji – 1 902 741 zł. Dzięki 
tym środkom wybudowano ul. 
Żeromskiego – 181 m, wyremon-
towano ul. Pod Lodownią – 180 
m, wykonano łącznik ul. Pod Lo-
downią z ul. Węgierską – 193 m, 
wyremontowano ul. Armii Krajowej 
– nawierzchnia i chodniki ( 290m) 
oraz ul. Szpitalną – 110 m.

14.01.br. została złożona 
w Urzędzie Marszałkowskim Kar-
ta Programu Rewitalizacji, wraz 
z  dokumentem pn „Program re-
witalizacji dla miasta Gorlice na 
lata 2007-2015 –aktualizacja”.

Gmina Miejska Gorlice,  
aplikując w naborze wniosków, 
w ramach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
, rozpoczęła starania o dofinan-
sowanie dużego projektu pn 
.„Rewitalizacja  Starówki Gorlic” 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 
Po pierwszym etapie konkursu 
zostaliśmy pozytywnie ocenieni i  
znaleźliśmy się na zatwierdzonej 
liście rankingowej Programów 

Realizacja „Schetynówek”

ul. Armii Krajowej

fot. P.Gajda

CO Z PROGRAMEM REWITALIZACJI ?
Rewitalizacji  przyjętą Uchwałą 
Zarządu Województwa z dnia 
16.kwietnia br. Departament 
Funduszy Europejskich przy 
Urzędzie Marszałkowskim poin-
formował o możliwości składania 
pełnej dokumentacji tj. wniosku o 
dofinansowanie  wraz z niezbęd-
nymi załącznikami w terminie 
do  15 lipca 2009 r.. Wybranym 
przez miasto zadaniem z zakresu 
rewitalizacji Starówki jest  projekt 
pn ”Przebudowa ulic i placów w 
obrębie Starówki Gorlic” . Wstęp-
nie, całkowity  koszt zadania, 
określony na podstawie dokumen-
tacji technicznej i kosztorysowej, 
kształtuje się w granicach 22 mln 
zł.  Dofinansowanie z UE to mak-

symalnie 70 % czyli ok. 15 mln 
zł. Obecnie znaleźliśmy się wśród 
45 innych gmin starających się o 
dofinansowanie w tym konkursie.  
Kwota do podziału  to ok. 118,5 
mln PLN  a przy określonej maksy-
malnej kwocie dofinansowania na 
jeden projekt,(warunki konkursu 
)- 15 mln zł, to łatwo policzyć, że 
beneficjentów może być tylko ok. 
ośmiu. W chwili obecnej miasto 
jest w trakcie przygotowywania 
i kompletowania wniosku i do-
kumentacji . Zlecono  firmie ze-
wnętrznej opracowanie Studium 
wykonalności”  dla projektu i 
gromadzone są inne dokumenty 
konieczne dla złożenia kompletnej 
dokumentacji wniosku.

23.05.br. gorlicki  Klub 
Abstynenta „EGIDA” zorganizo-
wał w Turzy Majówkę i Dzień 
Dziecka. W  imprezie udział 
wzięli burmistrz Kazimierz Ster-
kowicz, z-ca przewodniczącego 
Rady Miasta Zbigniew Grygowicz , 
terapeuci Centrum Terapii Uzależ-
nień w Gorlicach oraz zaproszone 
kluby abstynencie -  „Horyzont” 
z Biecza, i „Stara Plebania” z 
Grybowa. Przedstawiciele władz 
miasta życzyli wszystkim dzie-
ciom „ciepła rodzinnego”, oraz 
„dużo radości nie tylko na takich 
spotkaniach, lecz, na co dzień”. W 
spotkaniu  wzięło udział 130 osób.  
Dla 40 dzieci zorganizowano gry i 
zabawy, no i oczywiście były na-
grody.  Radość dzieci była wielka 

, udzieliła się również starszym , 
kiedy podjechał samochód z pacz-
kami przygotowanymi dla nich na 
Dzień Dziecka. Największą satys-

W KLUBIE ABSTYNENTA „EGIDA”

Zapraszamy właścicieli 
psów do skorzystania z bez-
płatnych zestawów, które do-
stępne są w: Urzędzie Miejskim 
– portiernia, Miejskim Zarządzie 
Budynków, Administracji Spół-
dzielni Mieszkaniowych. Zestaw 
jest w pełni ekologiczny, składa 
się z papierowej torebki i łopatki, 
co powoduje, że łatwo rozkłada 
się w przyrodzie wraz z zawarto-
ścią. Torebkę po użyciu można 
umieszczać w koszach ulicznych 
lub pojemnikach na odpady nie-
segregowane.

ZESTAWY DO SPRZĄTANIA

PSICH NIECZYSTOŚCI

fakcją dla mnie była okazywana 
wdzięczność wszystkich dzieci 

Prezes Klubu „Egida” Jan Taboł
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

Tak było przy świetlicy  na 
Osiedlu Młodych 30 czerwca br. 
Zarząd Osiedla nr 5, jak co roku 
zorganizował zabawę z okazji 
Dnia Dziecka. Pogoda dopisała 
więc dzieciaki świetnie się bawiły. 
Dzieci z Miejskiego Przedszkola 
nr 3 pod opieką Marii Ludwin 
zaprezentowały program arty-
styczny, związany z Dniem Matki. 
Mali artyści śpiewali piosenki, 
recytowali wiersze i tańczyli w takt 
muzyki. W konkurencjach sportowo 
– rekreacyjnych wzięło udział ponad 
dwieście milusińskich. Warto było 
, gdyż dzieci we wszystkich kon-
kurencjach był obficie nagradzane 
słodyczami oraz drobnymi zabaw-
kami upominkami. Na uroczy-

stość przybyli zaproszeni goście, 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz, 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osiedle Młodych” Jan Rachwał, 
dyr. Miejskiego Przedszkola nr 3 
Grażyna Bryła oraz radni naszego 
osiedla - Zbigniew Grygowicz, 
Czesław Gębarowski, Franciszek 
Piecuch. Zarząd Osiedla Nr 5 ser-
decznie dziękuje naszym  wszystkim 
naszym sponsorom, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tego 
mini- festynu dla dzieci. Osobiście 
dziękuję świetlicowej Kasi Wojtas 
oraz członkom Zarządu Osiedla, 
którzy niestrudzenie organizowali 
dzieciom zabawy i zadbali o całość 
przygotowań. 

Maria Jamro 

WESOŁO I  SPORTOWO

Pod koniec maja Zarząd 
Osiedla „Krasiński” spotkał 
się z mieszkańcami osiedla na 
którym złożył sprawozdanie ze 
swojej działalności za 2008 r.  
Zebranie otworzył i prowadził 
przewodniczący Zarządu Osiedla 
Eugeniusz Gurba, wśród zapro-
szonych gości byli: burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz, z-ca 
przewodniczącego Rady Miasta 
Zbigniew Grygowicz, prezes S. 
M. „Osiedle młodych” Janusz Ra-
chwał, dyrektor MZS nr 4 Danuta 
Matuszko, radni Alicja Nowak i 
Aleksander Kumorkiewicz oraz 
przedstawiciel firm handlowych 
w Gorlicach, Maria Czerhoniak. 
Po przyjęciu sprawozdania z prac 
Zarządu za 2008 rok i wykorzysta-
niu środków finansowych, przy-
stąpiono do dyskusji. Mieszkańcy 
ulicy Ogrodowej  protestowali 
przeciw parkingowi miejskiemu 
na tej ulicy. Jest to zagrożenie 
dla dzieci idących do szkoły, 
brak dojazdu dla pogotowia nisz-
czenie chodnika nie odgarnianie 

śniegu zimą. Pani Czerhoniak 
oświadczyła, że handlowcy odda-
dzą za darmo grunt, aby miasto 
mogło budować parking na ul. 
Legionów. Została podniesiona 
sprawa modernizacji ulicy Kra-
sińskiego. Mówiono również o 
stanie słupów telefonicznych 
zagrażających bezpieczeństwu 
przechodniów niesprawiedliwym 
zróżnicowaniu opłat za posiadanie 
psów.  Zabierając głos burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz przedstawił 
obecną sytuację finansową mia-
sta. Omówił sprawę budownic-
twa mieszkaniowego, rozwiązań 
problemów komunikacyjnych w 
mieście. Poinformował że, budo-
wa chodnika wzdłuż fragmentu 
ul. Parkowej została odrzucona 
przez Generalną Dyrekcję w Kra-
kowie. Likwidacja parkingu przy 
ul. Ogrodowej możliwa będzie 
po wykonaniu parkingu przy ul. 
Legionów. 

J.Z

Na Osiedlu Krasińskiego 

W dniach 26 i 27 maja 
br. na terenie boiska sportowe-
go Osiedla Chopina Zarząd, w 
ramach Turnieju Miast i Gmin, 
zorganizował zawody sportowe 
współfinansowane przez Miejską 
Komisje Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Mimo 
kapryśnej pogody, w rozgrywkach 
wzięło udział dużo dzieci i mło-
dzieży. Uczestnicy rywalizowali w  
biegach oraz piłce nożnej i tenisie 
stołowym. To już kolejna taka im-
preza sportowa ciesząca się dużą 
popularnością wśród młodzieży, 
która otrzymała atrakcyjne nagro-
dy oraz możliwość dobrej zabawy. 
Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy 
nasze dzieci na zabawę, która odbyła 
się na terenie Ogrodów Działkowych 
„Karpaty”. Frekwencja jak co roku 

dopisała, było dużo dobrej zabawy 
-  konkursy i gry. Dziękujemy spon-
sorom Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Mariampol” w Gliniku oraz Urzę-
dowi Miejskiemu. Podziękowania 
składamy również dyrektorowi GCK 
A. Nowakowi i jego pracownikom 
za miłą współpracę. Dzieci zostały 
obdarowane słodyczami oraz 
nagrodami za konkursy. Zabawę 
zaszczycili swoją obecnością bur-
mistrz Kazimierz Sterkowicz, z-ca 
przew. RM Zbigniew Grygowicz, 
Aleksander Augustyn- kierownik 
Wydziału OKS, prezes S.M. „Ma-
riampol” Rafał Kukla, radne Joanna 
Bubak i Maria Czeszyk. 

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 4 

Danuta Brach

NA OS IEDLU CHOPINA
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4 czerwca w Sali teatralnej GCK z recitalem wystapił Tadeusz 
Krok i Agata Rymanowicz 

9 czerwca w Nowym Sączu odbył się finał XXIV Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek”. W koncercie finałowym 
zaprezentował się teatrzyk dziecięcy z GCK „Esy – Floresy” ze sztuką 
„Dwie Dorotki” w reżyserii Teresy Klimek.

21 czerwca w Sali teatralnej GCK odbyły się koncerty ze-
społów muzycznych „Perpetum Mobile” – Poprad Słowacja oraz 
zespołu „Ciryam” z Krosna.

21 czerwca w Ośrodku Budownictwa Ludowego w Szymbar-
ku odbyła się impreza plenerowa „Pogórzańskie wesele”. Obrzęd 
weselny zaprezentował zespół „Pogórzanie” z GCK oraz „Kowalnia” 
ze Stróż. 

2 czerwca br. Dom Polsko – Słowacki wypełnił gwar wieloję-
zycznych rozmów za sprawą młodzieży, która przybyła, by przekonać 
się, które z wielu ciekawych pomysłów zyskały największe uznanie 
w oczach jury IX Międzynarodowego Konkursu  Grafiki Komputero-
wej i Fotografii Cyfrowej dla uczniów gimnazjów  i szkół ponadgim-
nazjalnych  pt. „Poznaj Polskę”, Poznaj Słowację”, Poznaj Cze-
chy”, Poznaj Niemcy”. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 
organizatorzy połączyli z nagrodzeniem laureatów.

W dniach od 5 do 19 czerwca br. w sali konferencyjnej Domu 
Polsko-Słowackiego w Gorlicach zaprezentowana została wystawa 
pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Nafto-
we Klimaty”. Wystawa była już prezentowana podczas Kongresu 
Naftowców i Gazowników w Bóbrce.

19 czerwca br. słuchacze 
Uniwersytetu Złotego Wieku 
uczestniczyli w wycieczce edu-
kacyjnej „Do  Łemkowszczyzny 
– magicznej krainy Łemków, 
puszczy karpackiej, cerkiewek, 
żołnierskich nekropolii, wód 
mineralnych…”. Było to pod-
sumowanie realizowanego w 
roku akademickim 2008/2009 
projektu „Łemkowszczyzna - 
magiczna kraina łagodności”. 
Jej celem było poznawanie 
historii i kultury Łemków, tra-
dycji, pieśni, poezji oraz wiary 
obrządku wschodniego- pra-
wosławnej i greckokatolickiej. 
Spotykane na trasie cerkwie w 
Pętnej, Gładyszowie, Kwiatoniu, 
Uściu Gorlickim i Wysowej opi-

sywały swą architekturą zawiłe 
dzieje Łemkowszczyzny – walkę 
o wiarę, duszę i przynależność 
narodową Łemków. W „Gościnnej 
chacie” u państwa Marii i Romana 
Suliczów w Wysowej zachwycali 
się smakami kuchni łemkowskiej: 
waru, kiszeniaków, hałuszek, zle-
pieńców z bryndzą… Wody zdro-
jowe zagasiły pragnienie i ułatwiły 
trawienie, a gawęda Marii Świder 
o historii kurortu - „galicyjskiego 
Merano”, przekonały wszystkich, 
że są jeszcze pasjonaci zakochani 
w urokach Ziemi Gorlickiej i po-
siadający dar wiedzy oraz  pięknej 
polszczyzny. W Łosiu, do którego 
dotarli popołudniową porą, witał 
słuchaczy Wacław Szlanta – wi-
ceprezes Zjednoczenia Łemków, 

potomek ostatnich maziarzy. 
Barwną opowieścią przy maziar-
skim wozie, w ubraniu maziarza, 
przybliżył ten niepowtarzalny i 
zanikły całkowicie zawód. Cóż, 

Łosie to wieś, u wrót „Gorlickich 
Pienin” - przełomu rzeki Ropy, 
też pstrąga, którego smak będzie 
– jak całej wycieczki – miłym 
wspomnieniem.

Do Beskidu Niskiego, krainy Łemków, cerkiewek….

M I G A W K I  Z  G C K W Domu Polsko - Słowackim
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W ostatnią niedzielę lipca 
Wegetariańskie Stowarzyszenie 
Cyklistów w Gorlicach zaprasza 
wszystkich mieszkańców Gorlic 
i okolicznych miejscowości do 
wspólnej zabawy w I Maratonie 
Kolarstwa Górskiego MTB Gorli-
ce 2009.   Głównym celem zawo-
dów jest popularyzacja kolarstwa 
górskiego, turystyki rowerowej 
oraz propagowanie aktywności 
fizycznej wśród mieszkańców 
południowo-wschodniej Polski. 
W zawodach może wziąć udział 
każdy, kto prześle na adres 
organizatora wypełnioną kartę 
zgłoszeniową lub zapisze się w 
biurze zawodów w dniu imprezy. 
Więcej informacji o regulaminie 
maratonu oraz zapisach na stronie 
www.cyklokarpaty.pl 

24.05 br.Koło Miejskie 
zorganizowało wycieczkę do 
Olchowa (kierunek Żmigród 
– Iwla – Polany) na Kermesz 
- łemkowski odpust. W cza-
sie pobytu grupa turystyczna 
przeszła malowniczym szlakiem 
Polany-Huta-granica (wieża wi-
dokowa)-Olchowiec. Pozostałe 
osoby brały udział w uroczy-
stościach w Olchowcu, oglądały 
występy zespołów regionalnych, 
wystawy malarstwa, rzeźby, 
rękodzieła itp. Polecamy tą 
piękna imprezę na drugi rok (w 
maju). 14.05.br. pojechaliśmy w 

rejon Komańczy. Teraz wycieczka 
podzieliła się znowu. Grupa gór-
ska pokonała trasę ok. 16 km, 
Wisłok-granica-Dołżyca, gdzie 
można było zobaczyć dobrze 
zachowane okopy z II-ej wojny 
światowej. Kilka osób z tej grupy 
zdążyło jeszcze odwiedzić piękna 
miejscowość słowacką Kalinov. 
Po drodze można było oglądnąć 
nawet ośnieżone Tatry. Grupa 
krajoznawcza wędrowała wokół 
Komańczy ścieżką przyrodniczą, 
zwiedziła klasztor Nazaretanek z 
izbą pamięci kardynała Wyszyń-
skiego, odpoczęła w schroni-

sku PTTK, odwiedziła cerkiew 
grecko-katolicką (zamknięta) i 
prawosławną (w remoncie). Na 
zakończenie wszyscy uczest-
nicy spotkali się w Dołżycy w 
schronisku, gdzie przy ognisku 
i kiełbasie zakończyli wycieczkę. 
Pogoda była piękna. Po drodze 
wstąpiliśmy do pustelni św. Jana 
z Dukli.

      Zapraszamy na kolejne 
nie mniej ciekawe wycieczki orga-
nizowane przez nasze Koło.

Tadeusz Ćwiklik

foto: B. Lewek

Maraton 
MTB Gorlice 

2009

Wędrówki z  gorl ickim PTTK


