
Indie Brazylia

Właśnie te fakty przypo-
mniał na uroczystym otwarciu 
Watry 2009 18 lipca br. prezes 
Zjednoczenia Łemków Stefan 
Hładyk. W swoim wystąpieniu 
podkreślił, że Watra się rozwi-
ja- „tworzy nowe formy kultury 
w dzisiejszej rzeczywistości”. 
Wspomniał patrona tegorocz-
nego święta, Bohdana Ihora 
Antonycza. Dla Łemków to po-
eta, który dziecięcymi oczyma 
zobaczył, zapamiętał i utrwalił w 

poezji niezwykłe obrazy gór, pól, 
łąk i lasów Łemkowszczyzny- kra-
iny, do której powracają na Święto 
Kultury Łemkowskiej wygnani, 
wypędzeni Łemkowie i kolejne 
ich pokolenia. Wójt gminy Uście 
Gorlickie- Łemko Dymitr Rydza-
nicz jest przekonany, że „Łemko-
wie na zawsze odcisnęli swój ślad 
na tej ziemi”. Zaś wicewojewoda 
Stanisław Sorys zwrócił uwagę, 
że Łemkowszczyzna „to ważny 
element Małopolski, duchowa, 
religijna i pokojowa przyszłość 
Polski i Ukrainy. 

(dr)

WATRA- ŚWIĘTO KULTURY ŁEMKOWSKIEJ
„Łemkowska Watra”- już XXVII, ale po raz 20. organizowana w Zdyni. Podobny jubileusz 

obchodzi w tym roku główny organizator- Zjednoczenie Łemków. 
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„A JEŚLI KOMU DROGA OTWARTA DO NIEBA, 
Gorliczanie pożegnali swojego Księdza Prałata

I TAK POWOLI DOPALA 
SIE ŚWIECA MOJEGO 
ŻYCIA
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: poniedzia-
łek 8.00-16.00, wtorek - piątek 
7.30-15.30 Burmistrz - Kazimierz 
Sterkowicz, Z-ca Burmistrza 
- Janusz Fugiel, Sekretarz - Ma-
ria Kuźniarska-Pęczek, Skarbnik 
- Krystyna Tokarska.
Wydziały:
  1. Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

- Kierownik Katarzyna Walczy, 
tel. nr wew. 228.

  2. Wydział Księgowości Finanso-
wo-Budżetowej - Kierownik Ja-
nina Łopata, tel. nr wew. 231.

  3. Wydział Wymiaru i Księgowości 
Podatkowej - Kierownik Daniel 
Gruszkowski, tel. wew. 239.

  4.Wydział Promocji i Rozwoju Go-
spodarczego Kierownik - Ewa 
Buhl, tel. wew. 267.

  5.Wydział Spraw Obywatelskich - 
Kierownik Mieczysław Bomba, 
tel. wew. 276.

  6.Wydział Gospodarki Komunal-
nej - Kierownik Teresa Wrona, 
tel. wew. 244.

  7.Wydział Gospodarki Prze-
strzennej - Kierownik Andrzej 
Fik, tel. wew. 259.

  8.Wydział Oświaty, Kultury i 
Sportu - Kierownik Aleksan-
der Augustyn, tel. wew. 265.

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

10.Urząd Stanu Cywilnego - Kie-
rownik Danuta Zakrzewska, 
tel. wew. 256.

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

12.Samodzielne Stanowisko d/s 
BHP, Henryk Jędrzejowski, 
tel. wew. 285.

13.Samodzielne Stanowisko d/s 
Audytu - Franciszek Tomasz-
kiewicz, tel. wew. 285.

14.Samodzielne Stanowisko d/s 
Planowania i Sprawozdawczo-
ści Budżetowej - Edyta Szilder, 
tel. wew. 231.

15.Straż Miejska - Komendant Woj-
ciech Pietrusza, tel. 354 07 23, 
Strażnicy, tel. 354 07 24

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

Na ostatnich kartach swo-
jej książki „Wspomnijmy minione 
dni…” pisał: „I tak powoli dopala 
się świeca mojego życia”. Dopali-
ła się 3 lipca 2009 r. W pierwszy 
piątek miesiąca, w ogłoszonym 
przez papieża Benedykta XVI 
Roku Kapłaństwa, ks. prałat Józef 
Micek odszedł do Domu Pana. 
Życia się nie wybiera. Jest darem. 
Takiego daru nie można zmarno-
wać. Drugi raz się nie powtórzy. 
Pięknie, prostymi słowami, sens 
ludzkiej egzystencji ujęła pisarka 
Maria Dąbrowska w „Nocach i 
dniach”- „Gdziekolwiek się jest, 
byle się było człowiekiem, dźwiga 
się razem z innymi losy świata”. 
Ksiądz Prałat „dźwigał te losy” 
przez 56 lat w Gorlicach. Rodowity 
pilźnianin z wielodzietnej rodziny 
znał smak biedy, trwogę wojny. 

Oczami dziecka i młodzieńca wi-
dział, jaki „ludzie ludziom mogą 
zgotować los”. Wychowany w 
pobożności znalazł drogowskaz 
dla swojego życia, słowa Jezusa- 
„Ja jestem droga, prawda i miłość. 
Kto uwierzy we mnie, żyć będzie 
na wieki”. Wybrał drogę kapłań-
stwa- służbę Bogu, człowiekowi i 
Ojczyźnie. Nigdy tego wyboru nie 
żałował, choć wiele kłód, zapór, 
przeszkód-ideologii, ludzkiej nie-
nawiści, zawiści, fałszu i obłudy 
musiał pokonać. Umacniał się 
wiarą i modlitwą. To była Jego 
Opoka, najpełniej wyrażona w 
słowach Jezusa „Przykazanie moje 
daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali”. Uczył miłości życiem, 
pracą, katechezą, kazaniem. Dla 
parafian Glinika był przewodni-
kiem, kapłanem, ewangelicznym 
dobrym pasterzem. Przeprowa-
dził ich przez Czerwone Morze, 
czarną noc stanu wojennego do 
Wolnej Polski. Na opoce- skale 
glinickiej ziemi zbudował dzieło 
swego życia- kościół – świątynię, 

która trwać będzie na wieki. W 
pełni realizował słowa „Cokolwiek 
uczyniliście jednemu z moich 
braci najmniejszych – mnieście 
uczynili”. Dom Caritas dla dzieci 
niepełnosprawnych, kuchnia dla 
ubogich, Dom Pomocy Społecz-
nej przy uli. Michalusa…. Mozół 
jego pracy i dokonania dostrzegły 
władze Kościoła i Miasta Gorlice. 
Został Prałatem Honorowym 
Ojca Świętego i Honorowym 
Obywatelem Miasta Gorlice. 
Jakby przeczuwając, że „dopala 
się świeca Jego życia” chciał je 
„ocalić od zapomnienia”. Ten 
wielki mistrz pióra i słowa opisał 
w książce „Wspomnijmy minione 
dni…” - dzieje duszpasterstwa w 
Gliniku Mariampolskim, a w dru-
gim dziele- „Skąd nasz ród”- przy-
pomniał wiernym, że ostoją życia 

człowieka jest dom, matka, ojciec 
i wyniesiona z rodzinnego domu 
wiara. 6 lipca wielkie rzesze para-
fian, gorliczan, kapłanów, władz 
miasta i powiatu oraz najbliższa 
rodzina pożegnały Ś.P. Ks. Prał. 
Józefa Micka udziałem w Mszy 
Świętej, wielkim kondukcie ża-
łobnym i pochówku na Cmentarzu 
Parafialnym. „A jeśli komu droga 
otwarta do nieba…” – Tobie Ks. 
Józefie na pewno. 

Żegnaj Przyjacielu
Roman Dziubin

TYM CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE”
ks. Józef Micek 1927-2009
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 Zgromadził licznych miło-
śników muzyki cerkiewnej. Słu-
chaczami byli też przedstawiciele 
władz samorządowych: starosta 
Mirosław  Wędrychowicz oraz 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz.

Organizatorami Festiwalu 
są: Starostwo Powiatowe w 
Gorlicach, Stowarzyszenie „Klub 
Gorliczan”, Miasto Gorlice, Gmi-
ny: Uście Gorlickie, Sękowa, Ropa 
oraz parafie: greckokatolicka i 
prawosławna w Gorlicach. Projekt 
zrealizowano przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego 
w ramach konkursu „Mecenat 
Małopolski”. 

Muzyka cerkiewna w Beskidzie Niskim

Ta cykliczna impreza od-
bywająca się w tym roku już po 
raz piaty przyciąga rzesze miesz-
kańców powiatu gorlickiego. W 
tym roku na scenie ustawionej w 
centralnej części skansenu pośród 
starych chat, zaprezentowały się 
rodzime zespoły, w tym Zespół 
Ludowy „Polanie” z Kobylanki, Ze-
spół Folklorystyczny „Beskidy” z 
Dominikowic, KGW „Zagórzanki” z 
Zagórzan czy w końcu Grupa Śpie-
waków Ludowych z Kobylanki. Nie 
zabrakło mini koncertu Orkiestry 
Dętej OSP z Dominikowic w asy-
ście mażonetek, która uświetniła 
otwarcie Panoramy. 

Pomimo trudnych warunków 
atmosferycznych na stadionie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach stawiło 
się 302 zawodników, w tym 19 wege-
tarian z całej Polski. Uczestnicy mieli do 
pokonania trzy trasy:  Hobby, liczącą 
17 kilometrów i prowadzącą z Gorlic 
(Stadion, Rynek), przez Dominikowice, 
Sękową i Siary, z metą na stadionie w 
Gorlicach; Mega, liczącą 42 kilometry i 
prowadzącą z Gorlic (Stadion, Rynek), 
przez Dominikowice, Męcinę Wielką, 
Bodaki, Ropicę Górną, Owczary, Siary, 
z metą na stadionie w Gorlicach oraz 
Giga, liczącą 55 kilometrów i prowa-
dzącą z Gorlic (Stadion, Rynek), przez 
Dominikowice, Męcinę Wielką, Bodaki, 
Bartne, Banicę, Magurę Małastowską, 
Owczary, Siary, z metą na stadionie w 
Gorlicach.

Organizatorem imprezy było 
Wegetariańskie Stowarzyszenie 
Cyklistów w Gorlicach przy wsparciu 
Urzędu Miasta w Gorlicach, Starostwa 
Powiatowego w Gorlicach, Urzędu 
Gminy Sękowa, Urzędu Gminy Gorli-
ce, Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie . 

Poniżej podajemy oficjalne 
wyniki rywalizacji zawodników w I 
Maratonie MTB Gorlice

Kobiety: 1. Debora Jaworska 
- PODWILK, 2. Małgorzata Kolbusz 
- PGNiG BIKE TEAM,3. Sylwia Ko-
pacz - PGNiG BIKE TEAM, 4. Maria 

Teresa Jaworska - PODWILK, 5. Aneta 
Dobrowolska - MTB RYMANÓW, 6. 
Joanna Krauz -

Mężczyźni: 1. Albert Głowa - 
GÓRSKIE ORŁY KELLYS TEAM NOWY 
TARG, 2. Gracjan Szlagor - GREEN WAY 
MTB TEAM, 3. Łukasz Sycz - MTB SILE-
SIA RYBNIK, 4. Jakub Mamak - LUKS 
DOBRA JARECKI TEAM, 5. Marcin Król 
- MTBikers.org, 6. Andrzej Woźniak - 
BOPLIGHT TEAM.

7 lipca br. w gorlickiej cerkwi p. w. Św. Trójcy odbył się koncert  w ramach festiwalu Muzyka 
Cerkiewna   w Beskidzie Niskim, który trwał od 3 do 11 lipca 2009 r.

Panorama Kultur w Szymbarku

Pomysł Festiwalu Muzyki 
Cerkiewnej w Beskidzie Niskim 
zrodził się w 2006 roku w Insty-

tucie Skutecznego Działania w 
Warszawie, a jego inicjatorami 
byli Edyta i Adam Sulimscy.

Wegetariański 
Maraton MTB

Gwiazdą tegorocznej edycji był 
Andrzej Cierniewski, który wystąpił 
w nowym repertuarze „Zatęsknimy 
za miłością”. Licznie zgromadzona 
publiczność mogła wysłuchać po-
nadto koncertu Armanda Perykietko- 
zdobywcy GARND PRIX na Festiwalu 
pieśni włoskich „La Scalpa Italiana”; 
laureata IV edycji programu Droga 
do gwiazd. 

Imprezę zakończył występ 
zespołu country „Mała Generała 
Paczka” z Łużnej.

Podobnie jak w latach 
ubiegłych panoramie towarzyszyły 
wystawy, kiermasze rękodzieła ar-
tystycznego. Najmłodsi uczestniczy 
mogli skorzystać z parku rozrywki. 

Grzegorz Rybczyk

Już po raz piąty Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku koło Gorlic gościł uczest-
ników Panoramy Kultur. 

W minioną niedzielę póź-
nym popołudniem zakończył się I 
Maraton MTB Gorlice 2009. 
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- Kasiu, jakie warunki mu-
siałaś spełnić , aby przez jeden  
dzień być posłem RP?

- Aby otrzymać mandat 
posła XV Sesji Sejmu Dzieci i 
Młodzieży musiałam uczestniczyć 
w ogólnopolskim konkursie „Listy 
do Sejmu” i zostać jego laureatem. 
Na konkurs należało napisać pra-
cę poświęconą m.in. przełomowi 
1989r. i jego wpływie na późniejsze 
wydarzenia w Polsce i na świecie. 
Po weryfikacji 275 nadesłanych   
prac przez komisję wojewódzką 
w Krakowie  42 osoby uzyskały 
mandat posła. Opiekunem  mojej 
pracy był nauczyciel historii, Pan 
Jerzy Tomasik.

- Jak ci się podobało w 
sejmie ?

- Obecność w sejmie była 
bardzo interesująca. To niezwy-
kłe przeżycie  móc zasiąść w 
ławach poselskich i głosować 
oraz obserwować sejm z innej 
perspektywy.

- Czy choć w pewnej czę-
ści przypominał on Sejm, na co 
dzień widziany w telewizji ?

- Z pewnością,  tak , pod-
czas naszych  obrad były wnoszo-

ROZMOWA DLA "KURIERA" -

1 czerwca br. obradował w  Warszawie już po raz 15.  Sejm 
Dzieci i Młodzieży. W obradach tych wzięły udział 3 posłanki z 
gorlickich szkół. Jedną z nich była Kasia Stary – uczennica kl.IIIc 
Gimnazjum nr 1 w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Z Kasią 
rozmawiał jej szkolny kolega,  Marek Podraza:

ne  poprawki do apeli i projektów 
ustawy oraz głosowaliśmy jak 
prawdziwi posłowie, szkoda 
tylko, że nie posiadaliśmy mocy 
ustawodawczej.

- A sejmowe kuluary ?

- Niestety,  byłam w nich 
niezwykle krótko, ale robią duże 
wrażenie.

- Czy podczas swojej 
krótkiej wizyty w parlamencie 
spotkałaś  znanych polskich      
polityków?

- Podczas naszych ob-
rad byli obecni  marszałkowie:  
Bronisław Komorowski, Jerzy 
Szmajdziński Jarosław Kali-
nowski , obecna była również 
minister edukacji Katarzyna Hall. 
Niestety, nie pojawił się Pan 
Prezydent i Pan Premier, to było 
moje największe rozczarowanie. 
W tym roku Gorlice miały mocną 
reprezentację w XV Sesji Sejmu 
Dzieci i Młodzieży, trzy mandaty 
to dużo. Może w przyszłych 
wyborach parlamentarnych uda 
się ten wynik jeszcze poprawić, 
z korzyścią dla naszego miasta i 
całego regionu.

Opracowała: W. Brudniak

  

Młodzieżowy Teatr Eksperymentalny SHADE działa od roku przy 
GCK. Kiedy rok temu 21 czerwca 2008 r. pojawili się na IV Konkursie 
Teatrów Ulicznych w Gorlicach, zaskoczyli wszystkich. „Nina?1 Yare… 
Yare…” zdobyła Grand Prix. Twórca grupy, Iwona Strusińska-Dziewic, 
na co dzień polonistka w MZS nr 5, swoją pasją, innowacją teatralną, 
pomysłowością, artystyczną wyobraźnią „zaraziła” młodych ludzi. Z 
przekonaniem „kupili” tę alternatywę na pozaszkolne życie. To ich drugi 
dom. Tu stworzyli „Życie św. Patryka”, „Teatr Ognia”, spektakl „Płaczki”, 
przedstawienie plenerowe „Arche”. Tutaj pracują nad sztuką „Sto pro-
cent”, której premiera odbędzie się w 65. rocznicę upadku Powstania 
Warszawskiego. Są grupą nadzwyczaj wyrazistą i niepowtarzalną.

SHADE- TEATR, KTÓRY 
PROMUJE GORLICE

 Na  hali OSiR w Gorlicach odbyły się w ramach Akcji Lato 2009  
turnieje  szachowe juniorów. Zorganizowane  zostały przez Gorlicki „Klub 
Szachowy Kornuty”  prowadzony przez instruktora szachowego Piotra 
Kretowicza w ramach realizacji  zadań  profilaktycznych dla dzieci i mło-
dzieży zawartych w Miejskim  Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2009. Mimo wakacyjnych wyjazdów i 
pięknej pogody, w szranki stanęło 19 młodych zawodników. Najmłodszym 
uczestnikiem turnieju był Norbert Stępień – lat 7. Po zaciętej rywalizacji 
wyłoniono najlepszych. Klasyfikacji końcowej dokonano w trzech kate-
goriach, a jej czołówka przedstawiała się następująco: 

Chłopcy do lat 16: 1. Teofil Zima, 2. Mateusz Ruttar, 3. Paweł 
Kaszczak, Chłopcy do lat 10: 1. Łukasz Ruttar, 2. Paweł Świder, 3. Michał 
Wszołek, Dziewczęta: 1. Agnieszka Krężołek, 2. Magdalena Ziemba, 3. 
Wioletta Kuzio.

Na zakończenie turnieju wszyscy otrzymali dyplomy  i  słodycze, a 
najlepsi nagrody rzeczowe ufundowane przez Miejską Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych   w Gorlicach.

Wakacyjny turniej szachowy

z 16-letnią posłaną z Gimnazjum nr 1 w czas wakacji
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Spartakiadę zorganizował 
Zarząd Rejonowy PCK w Gorlicach 
oraz Rejonowa Rada Honorowego 
Krwiodawstwa w Gorlicach. Wzięło 
w niej udział ponad 80 honorowych 
dawców krwi reprezentujących kluby 
HDK. Pomimo zmiennej aury udało 
się przeprowadzić większość konku-
rencji sportowej.

Rywalizację sportową prze-
prowadzono w następujących dys-
cyplinach sportowych: strzelanie; 
pchnięcie kulą, slalom piłkarski,  
podnoszenie ciężarka, sztafeta 4 x 
100 m;

Nad sprawnym przebiegiem 
zawodów czuwali sędziowie z 
Ośrodka Sportu i Rekreacji pod 
kierownictwem Augustyna Jamro. 
Po podliczeniu wyników klasyfi-
kacja drużynowa przedstawiła się 
następująco:

I miejsce - Klub HDK PCK przy 
KPSP w Gorlicach, II miejsce - Klub 
HDK PCK przy ZR PCK w Gorlicach, 
III miejsce - Klub HDK PCK przy 

CZERWONOKRZYSKA SPARTAKIADA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
  W dniu 7 czerwca br. na stadionie sportowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach odbyła się XIX Międzynarodowa Czerwonokrzyska 

Spartakiada Honorowych Dawców Krwi  z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy oraz 50 – lecia honorowego krwiodawstwa PCK w Polsce . Do wzięcia 
udziału w zawodach zostały zaproszone wszystkie kluby HDK PCK z terenu powiatu gorlickiego, miasta i gminy Grybów jak i również honorowi dawcy 
krwi ze Słowacji. 

FM „ Glinik” S.A., IV miejsce - Klub 
HDK PCK przy KPP w Gorlicach, V 
miejsce - Klub KDK SCK Bartosovce 
ze Słowacji, IV miejsce- Klub HDK 
PCK przy OSP Kwiatonowice. W 
punktacji indywidualnej najlepszymi 
byli: I miejsce Zbigniew Sobieraj, II 
miejsce Ryszard Moskal, III miejsce 
Roman Korba, IV miejsce Dominik 
Jurusik, V miejsce Jerzy Padoł, IV 
miejsce Tomas Lubomir.

      Zwycięskie drużyny otrzy-
mały okolicznościowe puchary oraz 
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez Starostwo Powiatowe w 
Gorlicach, Urząd Miasta w Gorlicach, 
ZR PCK w Gorlicach, Urząd Gminy w 
Gorlicach oraz Ośrodek Doskonale-
nia Nauczycieli „WENA” w Gorlicach. 
Uroczystego wręczenia nagród 
dokonali sprawujący patronat nad 
tegoroczną spartakiadą burmistrz 

Kazimierz Sterkowicz oraz starosta 
Powiatu Gorlickiego Mirosław Wę-
drychowicz. 

Tegoroczna spartakiada 
miała wyjątkowy charakter. Została 
poświęcona pamięci wybitnej polskiej 
siatkarce Agacie Mróz, która tak wiele 
zrobiła dla rozwoju krwiodawstwa w 
Polsce. Wielu z gorlickich krwiodaw-
ców oddawało krew dla ratowania jej 
życia, niestety choroba pokonała tę 
wspaniałą dziewczynę. To dzięki niej 
powstał Ogólnopolski Siatkarski Fan 
Klub Honorowych Dawców Krwi „Dla 
Agaty” który promuje krwiodawstwo i 
krwiolecznictwo w środowisku sporto-
wym oraz organizuje wiele akcji poboru 
krwi. Wspólnie z władzami miasta i po-
wiatu minutą ciszy uczciliśmy jej pa-
mięć i poświęciliśmy tą spartakiadę jej 
pamięci. - Dla nas, jako krwiodawców, 
najważniejsze jest to, żeby nasza krew 
ratowała ludzkie życie, niestety nieraz 
jest inaczej. Agata zawsze zostanie w 
naszej pamięci, – mówił Marek Podraza 
z ZR PCK Gorlice.
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 Przypominamy, że elemen-
tami zadania były: przebudowa ulicy 
Żeromskiego – odcinek  od ulicy 
Kościuszki do skrzyżowania z ul. 
Krzewickiego oraz odcinek będący 
przedłużeniem wykonanego w 
stronę ulicy Pod Lodownią, remont 
odcinka ulicy Pod Lodownią, budo-
wa łącznika ulicy Pod Lodownia z 
ulicą Węgierską, remont ulicy Armii 
Krajowej, remont odcinka ulicy Szpi-
talnej.  Roboty budowlane można 
rozpocząć na podstawie ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę, a 
roboty nie wymagające pozwolenia 
na podstawie ich zgłoszenia wła-
ściwemu organowi. Przebudowa 
ulicy Żeromskiego (dwa odcinki) 
została wykonana na podstawie 
dwu oddzielnych pozwoleń na bu-
dowę, podobnie łącznik ulicy Pod 
Lodownią z ulicą Węgierską  na 
podstawie pozwolenia uzyskanego 
ze Starostwa Powiatowego w Gor-
licach. Włączenie łącznika do ulicy 
Węgierskiej wymagało odrębnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę z 
Urzędu Wojewódzkiego. 

Obecnie rozpoczęto prace 
odbiorowe zadania. Po dokonaniu 
odbioru końcowego, a przed odda-
niem do użytkowania należy wypełnić 
wszystkie niezbędne procedury. 

Do użytkowania ulic, na 
budowę których wymagane było 
pozwolenie na budowę można przy-
stąpić po zawiadomieniu właściwego 
organu o zakończeniu budowy, jeżeli 
organ ten w terminie 21 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia nie zgło-
si sprzeciwu w drodze decyzji. Dla 
jednego odcinka ulicy Żeromskiego, 
łącznika ulicy Pod Lodownią z ulicą 

O użytkowanu ciągów ulic zrealizowanych 
w ramach tzw. "Schetynówek" 

Węgierską zawiadomienie to należy 
skierować do Powiatowego In-
spektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Gorlicach, dla włączenia tegoż 
łącznika do ulicy Węgierskiej – do 
Wojewódzkiego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego w Krakowie. Dla 
odcinka ulicy Żeromskiego od ulicy 
Kościuszki do skrzyżowania z ulicą 
Krzewickiego należy uzyskać decyzję 
o pozwoleniu na użytkowanie. Zgod-
nie  z art. 56 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 
lipca 1994 roku – Prawo Budowlane 
(z późn. zmianami) wcześniej należy 
zawiadomić:Państwową Inspekcje 
Pracy, Państwową inspekcję Sa-
nitarną, Państwową Straż Pożarną 
o zakończeniu budowy i zamiarze 
przystąpienia do jego użytkowania. 
Organy zajmują stanowisko w spra-
wie zgodności wykonania zadania 
z projektem. Niezajęcie stanowiska 
przez organy w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania traktuje się nie-
zgłoszenie sprzeciwu lub uwag. Dla 
ulicy Żeromskiego powiadomienia 
te zostały wysłane. W ustawowym 
terminie (po upływie 14 dni) po 
zakończeniu prac odbiorowych, 
otrzymaniu niezbędnych materiałów 
odbiorowych od Wykonawcy zosta-
nie skierowany wniosek o uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Podobnie zostaną też skierowane za-
wiadomienia o zakończeniu robót dla 
pozostałych elementów zadania, dla 
których wydane było pozwolenie na 
budowę. 

Zachowanie wszelkich, wy-
mienionych wyżej, wymaganych 
ustawowo terminów i procedur 
nie pozwala na dzień dzisiejszy na 
oddanie inwestycji do użytkowania 
z dopuszczeniem do ruchu. 

Zakres prac obejmuje wymianę okładzin ściennych, podsta-
wowych przyborów sanitarnych wraz z armaturą, instalacji wodno-
kanalizacyjnej, posadzek na posadzki z płytek ceramicznych. Będą też 
montowane nowe drzwi do szatni i sanitariatów oraz wymieniona część 
okien w elewacji zachodni-północnej.

Modernizacje w Hali OSiR
Roboty związane z realizacją zadania p.n. „Budowa cią-

gu ulic łączących drogę krajową nr 28 z drogami wojewódzkimi 
nr 993 i 977 w Gorlicach” zostały zakończone. Trwa wykonanie 
oznakowania poziomego i pionowego ulic.

Od 16 lipca trwa modernizacja szatni i sanitariatów w 
Hali Sportowej OSiR. W wyniku postępowania przetargowego 
wykonawcą zadania jest PUH „BET-STAL” z Gorlic.

Dni Dziedzictwa rozpoczęły się od Mszy Świętej łacińskiej w 
kościele pw. Św. Filipa i Jakuba. Później miała miejsce krótka część 
artystyczna, w czasie której wystąpiły: zespół taneczny i kapela „Sęko-
wianie”, Grupa Śpiewacza „Razem” Mirosława Bogonia, zespół wokalno 
- instrumentalny „Hermes”, kapela ludowo - folkowa „Na Węgierskim 
Szlaku”, zespół folkowy „Ruczaj”, zespół „Ostatnia Wieczerza w Karczmie 
Przeznaczonej do Rozbiórki”.

W czasie występów odbyła się też prezentacja wystawy prac mło-
dych kamieniarzy w ramach projektu „Integracja społeczności lokalnej 
poprzez reaktywację ginących zawodów” oraz prelekcja historyczna 
- Kościółek w Sękowej. Swoje prace prezentowali też rękodzielnicy z 
powiatu gorlickiego.

PS. 26 sierpnia br. w Sękowej odbędą się Dożynki Wojewódzkie.

Dni Dziedzictwa 
Kulturowego 2009 

22.06 br. w otoczenie zabytkowego kościółka w Sękowej  
odbyły się IV Dni Dziedzictwa Kulturowego. Impreza ta była zor-
ganizowana pod patronatem Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju 
Gminy Sękowa, proboszcza parafii pw. św. Józefa w Sękowej 
oraz wójta Gminy Sękowa. 

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO 
I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

KAŻDY CZWARTEK 13.00 - 15.00 

tel.przewod. 018 355 12 25

DYŻURY RADNYCH RADY MIASTA
KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 14.00 DO 16.00

tel. Biura Rady 018 355 12 24

  3 sierpnia - Eugeniusz Wędrychowicz

10 sierpnia - Joanna Bubak

17 sierpnia - Joanna Bubak

24 sierpnia - Franciszek Piecuch, Henryk Plato

31 sierpnia - Józef Abram
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 Podczas tegorocznych 
uroczystości patriotycznych mieli 
możliwość zobaczyć żołnierza w 
mundurze austriackiego piechu-
ra. W takich właśnie mundurach 
walczyli nasi dziadkowie i pra-
dziadkowie  w armii austriackiej 
w 1915 podczas bitwy pod Gorli-
cami. Tym nietypowym wojakiem 
był Piotr Kamiński - który od wielu 
lat interesuje się historią tamtego 
okresu. Dzięki jego zaangażowa-
niu, udało się skupić prawie 20-tu 
pasjonatów tradycji historycznych 

formacji wojskowych i militariów, 
a szczególnie formacji, które wal-
czyły w okresie I wojny światowej 
podczas Bitwy Gorlickiej. Grupę w 
szczególności interesują pułki, w 
których walczyli nasi rodacy. 

Podczas ostatniego 
spotkania powołano do życia 
stowarzyszenie o nazwie Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej – Gor-
lice 1915. Wśród założycieli są na-
uczyciele historii, uczniowie I LO w 
Gorlicach, nauczyciele języka nie-
mieckiego, byli oficerowie Wojska 
Polskiego, pracownicy gorlickiego 
muzeum, czynni żołnierze Wojska 
Polskiego oraz osoby, które 
posiadają szeroką wiedzę i wiele 
pamiątek z tamtego okresu.

W skład zarządu stowa-
rzyszenia weszli: Piotr Kamiński 
– prezes, Marek Podraza- wice-
prezes i sekretarz, Katarzyna Liana 
– skarbnik. Do komisji rewizyjnej 
wybrano Mieczysława Śliwę, Jerze-
go Tomasika i Iwonę Boratyńską, a 

Powstaje Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej – Gorlice 1915

do sądu koleżeńskiego weszli Da-
niel Bodak, Tomasz Machowski i 
Mateusz Sarnecki.

W stowarzyszeniu działać 
będzie sekcja paramilitarna. W jej 
skład wejdą osoby, które będą wy-
stępowały w mundurach żołnierzy 
walczących w 1915 roku w bitwie 
pod Gorlicami – szkoleniem grupy 
zajmie się Marek Podraza.

Druga sekcja - eksploracyj-
no – renowacyjno będzie zajmo-
wała się zdobywaniem pamiątek z 
okresu I wojny światowej, których 

jest bardzo wiele na terenie nasze-
go powiatu. 

Celem GRH - Gorice 1915 
będzie nie tylko propagowanie 
wiedzy historycznej na temat 
przełomu gorlickiego, rekon-
strukcja umundurowania i wypo-
sażenia żołnierskiego, ale również 
gromadzenie i renowacja pamiątek 
dotyczących operacji gorlickiej.

Członkowie stowarzyszenia 
aktualnie szukają lokalu na swoją 
siedzibę, w którym planują również 
eksponować pamiątki z okresu 
operacji gorlickiej, rozpoczęli 
działania związane z pozyskiwa-
niem mundurów. Do rejestracji 
stowarzyszenia został już przesła-
ny komplet dokumentów. Osoby 
mające podobne zainteresowania 
chętne do działania w stowarzy-
szeniu mogą się kontaktować 
pod numerami tel. Piotr Kamiński 
– 600-587-914, Marek Podraza- 
664-379-879.

W zebraniu uczestniczył 
prezes Małopolskiego Zarządu 
Wojewódzkiego ZKRPiBWP płk. 
mgr inż. Julian Zięba oraz zapro-
szeni goście: burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz, prezes Stowarzysze-
nia Miłośników Ziemi Gorlickiej 
Mieczysław Kormanek, prezes 
Gorlickiego Koła Związku Sybira-
ków, Janina Brzozowska, prezes 
Gorlickiego Oddziału ZIWiWRP 
płk. mgr inż. Tadeusz Podolski, 
oraz były prezes Związku Kom-
batantów, por. mgr Władysław 
Myśliwy.

      Otwarcia zebrania 
dokonał ustępujący prezes Koła 
Związku, płk. Antoni Jarosz. 
Powitał przybyłych na zebranie  
zaproszonych gości oraz komba-
tantów zwyczajnych i podopiecz-
nych - żołnierzy Września, Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1 DP 
im. T. Kościuszki, 1 i 2 Armii W.P., 
oddziałów partyzanckich AK, BCh, 
GL i AL i Ruchu Oporu, żołnierzy 
pełniących służbę w Armii Ra-
dzieckiej.

      Ich wiek to 85-95 lat. 
Wielu z nich przyszło o kulach. Na 
ich twarzach widać ślady wojen-
nych przeżyć i powojennej pracy 
w odbudowie kraju z wojennych 
zniszczeń. Mieli jednak dumne 

spojrzenie żołnierzy zasłużonych 
dla Ojczyzny. Przecież to oni zamie-
nili karabin na murarską kielnię, na 
fabryczny klucz, na pióro i książkę, 
by likwidować analfabetyzm, 
chwycili za pług orząc zniewoloną 
rodzinną ziemie i przywracając jej 
prawo rodzenia plonów. Potwier-
dzali to w dyskusji.

      Ustępujący prezes koła, 
były żołnierz AL, a od sierpnia 
1944 żołnierz 10 kompanii sape-
rów 4 Dywizji Piechoty im. Jana 
Kilińskiego, w złożonym sprawoz-
daniu z realizowanych zadań sta-
tutowo-organizacyjnych na rzecz 
zrzeszonych w Kole członków w 
okresie 4-letniej kadencji, wiele 

uwagi poświęcił historycznej roli 
żołnierzy Września, w zbliżającą 
się 70. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej oraz żołnierzom 1 DP 
im. T. Kościuszki, 1 i 2 Armii W.P. 
i żołnierzom oddziałów partyzanc-
kich walczących z hitlerowskim 
okupantem o niepodległą Polskę. 
Wspomniał też, że w okresie 4 
letniej kadencji odeszło na wiecz-
ną wartę 79 kombatanów i 56 
podopiecznych. W czasie zebrania 
głos zabrał płk mgr inż. Julian Zię-
ba – członek Zarządu Głównego 
i prezes MZWZKRPiBWP, który 
przedstawił kierunki działania Za-
rządu Głównego i Małopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego, podkre-
ślając prowadzone działania na 
rzecz pojednania kombatanckie-
go, bo przecież żołnierze LWP, 
BCh, GL i AL walczyli tak jak i 
żołnierze AK z okupantem o wolną 
niepodległą Polskę. Wręczył też 
pisemne podziękowania burmi-
strzowi Kaziierzowi Sterkowiczowi 
i prezesowi SMZG Mieczysławowi 
Kormankowi.

      Burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz dziękując za pisemne 
uznanie, mówił o udzielanej przez 
UM pomocy Kołu Kombatanckie-
mu. Wiele uwagi poświęcił też 
wysiłkowi zbrojnemu pokolenia 

kombatantów, z którego  korzysta 
dziś jego pokolenie, podkreślając 
pozytywne działanie Gorlickich 
Kół w ochronie Miejsc Pamięci 
Narodowej.

Prezesem Koła ponownie 
został wybrany płk Antoni Jarosz, 
zastępcami - kpt. mgr Tadeusz 
Tenerowicz i ponownie kol. por. 
Stanisława Niedzielska - żołnierz 
Batalionu Kobiecego im. Emilii 
Plater 1 DP im. T. Kościuszki. 
Przewodniczącą Komisji Rewi-
zyjnej ponownie została Maria 
Kozioł, a sekretarzem kol. Rozalia 
Wojnar.

płk Antoni Jarosz

      

GORLICCY KOMBATANCI
Walne zebranie

W Gorlicach istnieje grupa pasjonatów historii, a zwłasz-
cza okresu bitwy pod Gorlicami w 1915r. Dotychczas spotykali 
się nieformalnie. Wymieniali się nowościami historycznymi z 
tamtych czasów oraz zebranymi pamiątkami.

W dniu 16 lipca br. Gorlickie Koło Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych do-
konało na Walnym Zebraniu wyboru nowych władz Koła Związ-
ku na 4-letni okres statutowo-organizacyjnego działania.
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38-300 GORLICE
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Abstynentów z różnych klu-
bów, którzy jadąc dookoła Polski 
biorą udział w imprezach wielu 
miast, a swoją postawą propagu-
ją trzeźwy styl życia. Komandor 
Rajdu, Marian Niewiadomski, już 
po raz jedenasty prowadzi swoich 
zapaleńców, ludzi w różnym wieku 
pokazując, że człowiek ma uczyć 
się przezwyciężać swoje słabości. 
W naszym Klubie „EGIDA” otrzy-
mali kolejny raz duże poparcie 
swych  zamiarów i działań , bo 
naszym wspólnym celem jest żyć 

XI RACIBORSKI RAJD 
ZAWITAŁ DO GORLIC

W tym roku – po raz 
pierwszy – uroczystość zakoń-
czono w Gorlicach, przejeżdżając 
ulicami naszego pięknego miasta 
oraz prezentując się na płycie Ryn-
ku przed Ratuszem. Wydarzenie 
wzbudziło duże zainteresowanie.

Organizatorzy przygoto-
wali okolicznościowe znaczki 
z św. Krzysztofem. Można je było 
nabyć za 20 zł wraz z kuponem 
na posiłek w Gorlicach. Dochód 
został przekazany przez motocy-
klistów jako dar dla Hospicjum 
prowadzonego przez Caritas 
Diecezji Tarnowskiej w Dąbrowie 
Tarnowskiej. W Gorlicach oprócz 
parady motocykli i skuterów ulica-
mi miasta, na płycie Rynku odbył 
się pokaz trialu motocyklowego 
prezentowanego przez Mistrza 
Polski, zaprezentowano widowi-
sko teatralne w wykonaniu Grupy 
Shade. Był też  poczęstunek i 
wspaniała muzyka country.

Z SĄCZA DO GORLIC - Święcenie Motocykli i Skuterów

W dniu 06.07 br w  Gorlickim Klubie Abstynenta „EGIDA” 
przywitaliśmy 22 kolarzy uczestników XI Raciborskiego Rajdu 
Rowerowego im. Jana Pawła II. 

w abstynencji i pomagać innym. 
Po posiłku wspólnie śpiewaliśmy 
piosenki abstynenckie, umacnia-
jąc siłę i pogodę  ducha, której 
wszystkim nam potrzeba do trwa-
nia w trzeźwości i dzielenia się ra-
dością z innymi. O godzinie 16.00 
30 cała grupa kolarzy, do których 
dołączył Grzegorz, wyjechała do 
Turzy, gdzie w naszym Ośrodku 
Rekreacyjnym zorganizowaliśmy 
wspólny mityng i pieczenie 
kiełbasy. 

 Prezes Klubu Jan Taboł  

26.07. br., w  kościele Świętego Antoniego w  Falkowej koło Nowego Sącza, odbył się VI Nowosądeckie Święcenie Motocykli 
i Skuterów. Uroczystość zgromadziła kilkuset motocyklistów i skuterowców, którzy co roku szukają duchowego wsparcia u Świętego 
Krzysztofa - patrona wszystkich zmotoryzowanych.. 
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Po przyjeździe grupa 
turystyczna poszła szlakiem od 
przełęczy Krowiarki do schroni-
ska na Markowych Szczawinach 
a następnie na Babią Górę. W 
szybkim zdobyciu szczytu prze-
szkodziły nam dwie kolejne ostre 
choć cieplutkie ulewy. Dopiero po 
południu nasze orły i orlice nawet 
po klamrach i łańcuchach – Percią 
Akademicką – przeskoczyły przez 
szczyt Babiej Góry i wylądowały 
na zalanej, po oberwaniu chmury, 
polanie w Lipnicy Wielkiej, gdzie 
trwało Święto Pasterskie. Po 
dojechaniu grupy krajoznawczej 

LATO Z PTTK

trochę poświętowaliśmy z góra-
lami i odjechaliśmy po kolejnej 
cieplutkiej ulewie od Słowaków. 
Świętowaliśmy na mokro, ale z 
przygodami.

      19.07 br. wyruszyliśmy 
na Słowację do uzdrowiska Vyšné 
Ružbachy na moczenie kości i 
wygrzewanie się w basenach z 

Przez Sokół, Dominikowie, 
Kryg, Rozdziele, Bednarkę, Folusz, 
dotarli do Żmigrodu, gdzie w czasie 
krótkiego postoju ochłodzono się 
pysznymi lodami. Dalsza jazda 
odbywała się piękną drogą wzdłuż 
rzeki Wisłok. Malownicze krajobra-
zy Beskidu, urocze zabudowania i 
krajobrazy we wsiach Świątkowa 
Wielka i Świątkowa Mała, Kotań, 
Kąty zachwycały wszystkich, gdy 
dojeżdżaliśmy do Krempnej- stolicy 
Magurskiego Parku Narodowego. 
A tutaj kolejne atrakcje- w tym 
zwiedzanie pięknego obiektu 
Ośrodka Edukacyjnego wraz z 
Muzeum Przyrodniczym. Jak żywe 
zwierzęta lasów Beskidu: niedźwie-
dzie, wilki, jelenie, sarny, rysie, bor-
suki, dużo różnego ptactwa i roślin. 
Z głośnika dochodziły głosy tych 
zwierząt, ćwierkanie ptactwa i szum 
płynącego potoku. Wszyscy byli za-
uroczeni i zachwyceni. Z Krempnej 

ZE STARÓWKI DO MAGURSKIEGO PARKU

5.07 br. Koło Miejskie PTTK zorganizowało wycieczkę 
turystyczno-krajoznawczą do Lipnicy Wielkiej na Orawie na 
Święto Pasterskie.

wodą mineralną, ale niezaciepłą. 
Pogoda była raczej jesienna. W 
Gorlicach o 600 zimno i leje, na 
trasie i Ružbachach to samo. 
W tej sytuacji schowaliśmy się 
do basenu krytego na dwie lub 
cztery godz. (7,5 euro za 2 godz., 
ulgowo 4,5 euro), koło starego ale 
pięknego hotelu "Stand". Równo-

cześnie, mimo zimna i deszczu 
grupa prawdziwych turystów 
wędrowała 5 godzin szlakiem, 
zaliczając szczyt Veterny Vrch 
(1100 m). Po południu deszcz 
ustał, więc zwiedziliśmy piękny 
duży park z pałacem J. Zamoy-
skiego, jeziorkami kraterowymi 
itp. W drodze powrotnej, przy 
pięknej pogodzie, zwiedziliśmy 
Starą Lubownię, podjechaliśmy 
do skansenu i zamku, ale było już 
późno na zwiedzanie. Wybieramy 
się tam znowu za rok.
Hej, hej, hej pozdrawiamy i zapraszamy
Foto: Bogusław Lewek, Tadeusz Ćwiklik

23.07. br. grupa chętnych mieszkańców Starówki wyruszyła na trasę wycieczki zorganizowanej 
przez przewodniczącego Zarządu Osiedla Nr 1- Andrzeja Przeklasę. 

udaliśmy się piękną, nową drogą 
do wsi Ożenna, gdzie zwiedzili-
śmy dobrze utrzymany cmentarz 
z I wojny światowej. Na południe 
dojechaliśmy do miejscowości 
Grab i zatrzymaliśmy się na 
granicy ze Słowacją, skąd wróci-
liśmy do wsi Krempna i udaliśmy 
się tam do Ośrodka Rekreacyjno-
Wypoczynkowego położonego na 
wzgórzu porosłym drzewami nad 
zalewem na rzece Wisłoka. Tutaj 
rozpoczęło się wielki grillowanie 
polędwicy i kiełbasy na specjal-
nym palenisku. Do tego chleb, 
ketchup i napoje. Było gwarnie 
i wesoło, gdyż przewodniczący 
A. Przeklasa, niczym drużba na 
weselu, grając na akordeonie i 
śpiewając podniósł atmosferę ra-
dości. Niestety czas szybko mijał 
i około godziny 18:30 trzeba było 
wracać. Jazda powrotna była 
bardzo przyjemna, ze śpiewem i 
melodiami. Do Gorlic przyjechali-
śmy późnym wieczorem. Wszyscy 
byli zmęczeni, ale zadowoleni i żal 
było się rozstawać Pozostały miłe 
wspomnienia. 

Paweł Dziubina
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Imprezy od 1 – 13 lipca 2009r.

W dniach 4 -5 lipca.2009 
r. odbył się XIV WAKACYJNY 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ„Małe-
go Pola”. Organizatorami byli: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Gorlicach, Urząd Miejski – Wy-
dział Oświaty, Kultury i Sportu w 
Gorlicach, Ognisko TKKF „Spar-
takus” Gorlice, GKS „GLINIK” 
Gorlice, Podokręg Piłki Nożnej 
Gorlice. W turnieju uczestniczyło 
28 zespołów. 

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ:
1. BET STAL Gorlice ,2. LKS Ko-
bylanka, 3. TORCIDA Smereko-
wiec, 4. EDGOR FILM Gorlice, 
5. SOLIDARNOŚĆ FM Glinik, 6. 
LKS OGIEŃ Sękowa, 7. INTER-
NAT Nowy Sącz, 8. HANMART 

XIV GORLICKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
„Małego Pola” o Puchar Burmistrza Gorlic

Gorlice, 9. LKS Mordarka, 10. 
CHŁOPCY ZE STALI Mielec, 11. 
FRANTIC Nowy Sącz, 12. TUBEK 
Granit Łużna

   Za miejsca 1-8 zespoły 
otrzymały nagrody finansowe 
zgodnie z regulaminem, za miej-
sca 1-6 puchary, 1 – 12 pamiąt-
kowe dyplomy.

 W uroczystości zakoń-
czenia rozgrywek uczestniczyli 
oraz wręczali nagrody: burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz, dyrektor 
OSiR Gorlice Piotr Apollo, pre-
zes TKKF „Spartakus” Gorlice 
-  Franciszek Dziedziak, prezes 
PPN Gorlice -  Zbigniew Augustyn 
oraz prezes GKS GLINIK Gorlice 
- Jarosław Rozpłochowski.

W turnieju kobiet uczestni-
czyło 23 pary a meżczyzn 35 par. 
System rozgrywek – pucharowy 
„brazylijski” do dwóch  przegranych. 
Ostateczna kolejność mężczyzn: 1. 
Michał BETLEJA / Marcin SROKA 
(Ropczyce), 2. Marek DZIAŁOWSKI 
/ Adrian ZATORSKI (Suchedniów), 
3. Bartosz GIBES / Andrzej SKÓRSKI 
(Tarnów), 4. Marcin BABIARCZYK 
/ Łukasz CUDZIŁO (Kielce), 5. 
Stanisław CEBULA / Robert KRÓL 
(Nowy Sącz), 6. Łukasz ZACZEK / 
Konrad PYŻYŃSKI (Starachowice). 
Ostateczna kolejność kobiet: 1.  
Ewa WOJDYŁA / Kinga KOZYRA 
(UKS KROMER Gorlice), 2. Patrycja 
PABIAN / Marzena PATRYARCHA 
(Mysłowice), 3. Joanna PALUCH  

OTWARTE MISTRZOSTWA GORLIC W 
SIATKÓWCE PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN

/ Joanna BEDA (Biłgoraj), 4. Aneta 
GANCARCZYK / Marzena ŚWIE-
CHOWSKA (MUKS POPRAD Stary 
Sącz), 5. Anna URLIK / Marzena SU-
CHODOLSKA (MUKS POPRAD Stary 
Sącz), 6. Agata OLEKSY /  Mariola 
PERKOSZ (MUKS POPRAD Stary 
Sącz). Za miejsca 1-6 zawodnicy 
i zawodniczki otrzymali nagrody 
finansowe oraz dyplomy, za miej-
sca 1-3 puchary, 4-6 statuetki. W 
uroczystości zakończenia rozgrywek 
uczestniczyli oraz wręczali nagrody: 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz, 
przedstawiciel Zarządu Głównego 
PZPS – Krzysztof Kozłowski, sędzia 
główny – Janusz Wojdyła, kierownik 
zawodów – Augustyn Jamro.

EWA WOJCIECHOWSKA


