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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 8.0016.00, wtorek  pią tek 
7.3015.30 Bur mistrz  Ka zi mierz 
Ster ko wicz, Zca Bur mi strza 
 Janusz Fugiel, Sekretarz  Ma
ria Kuź niar skaPęczek, 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
woBudżetowej  Kie row nik 
Ja ni na Łopata, tel. nr wew. 
231.

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

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

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

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

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

  8. Wydział Inwestycji, Za mó
wień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych  p.o. kier. Jerzy 
Brzozowski, tel. wew. 249.

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

10. Radca Prawny  Lucyna Gą-
siorowska, tel. wew. 229.

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

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

13. 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.

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

MZBtel. 3537310, MZUKtel. 52
6715, MOPS  tel. 3535642
Godziny przyjęć stron przez 
Bur mi strza:
Poniedziałek - 14.00 - 16.00,
Z-ca Burmistrza 
Środa - 12.00 - 15.00

Podpisania umowy doko-
nali: Czesław Szarek – Zakład 
Budowlany „Szarek” z Nowego 
Sącza  Lider Konsorcjum oraz 
Krzysztof Cetnar – Przedsiębior-
stwo – Usługowo – Handlowe 
„MEGBUD” z Tarnowa. – Part-
ner Konsorcjum. Miasto Gorlice 
reprezentował burmistrz Gorlic 
Kazimierz Sterkowicz. Obecni byli 
również: zca burmistrza Janusz 
Fugiel, Ewa Wielgosz koordynator 
projektu rewitalizacji gorlickiej 
Starówki oraz Mirosław Łopata z 
Wydziału Inwestycji i Zamówień 
Publicznych. W spotkaniu uczest-
niczyli też przedstawiciele firmy 
ARKADIS z Czudca, która będzie 
sprawowała nadzór inwestorski 
nad całością zadania. Kierowni-
kiem Budowy ustanowiony został 
Mariusz Staszewski. 

Umowa na realizację inwe-
stycji pod nazwą „Rewitalizacja 
Starówki / Przebudowa ulic i pla-

REWITALIZACJA „STARÓWKI” NA STARCIE
25 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach została podpisana umowa z przedstawicielami 

konsorcjum firm, które wygrały przetarg na rewitalizację gorlickiej Starówki.

ców w obrębie Starówki Gorlic” 
została podpisana na  łączną kwotę 
16.185. 352,04 zł. 

To największa inwestycja, 
dwóch najbliższych lat zrealizo-
wanych przez Miasto. Projekt jest 
współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2007  2013. 

 Symboliczne wbicie pierw-
szej łopaty przewidywane jest dzie-
siątego lipca. Przypomnijmy, że 
prace rozpoczną się od Placu Dwo-
rzysko. Równolegle remontowane 
będą ulice: Mickiewicza, Stróżow-
ska i Wróblewskiego. Zakończenie 
całej rewitalizacji przewidziane jest 
w połowie marca 2012 roku. 

(dr)

To były dwa dni grozy dla 
Gorlic i powiatu gorlickiego. In-
tensywne opady atmosferyczne 
4 i 5 czerwca br. doprowadziły 
do klęski żywiołowej – powodzi 
– wylewu rzek Ropy i Sękówki 
oraz potoku Stróżowianka. Miesz-
kańcy Gorlic z trwogą słuchali 
komunikatów podawanych przez 
Burmistrza Miasta, Policję, Straż 
Miejską o zbliżającej się kolejnej 
fali na rzece Ropie po spuszczeniu 
wody ze zbiornika retencyjnego 
na Klimkówce. Na szczęście fala 
spłaszczyła się i nie wyrządziła już 
takich szkód, jak w nocy z 4 na 5 
czerwca. A szkody w infrastruktu-
rze komunalnej okazały się bardzo 
znaczne. W wyniku tej klęski 109 
rodzin zostało poszkodowanych. 
Ewakuowano 3 rodziny, 2 ze 
zniszczonego budynku przy ul. 
Łąkowej, 1 – po stwierdzeniu 
nagłego zagrożenia z mieszkania 
przy ul. Konopnickiej. Zalanych zo-
stało 160 ha powierzchni miasta 
(6,8%). Zniszczeniu uległo 12 dróg 
z odwodnienia o łącznej długości 

CZERWCOWA POWÓDŹ W GORLICACH
STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ – 3 064 000 ZŁ
STRATY W ZNISZCZONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH – 4 163 201 ZŁ

1,77 km. Wartość strat – komisja 
oszacowała na kwotę 610 tys. zł. 
Zniszczonych zostało 6 mostów, 1 
kładka i 6 przepustów – na kwotę 
łączną 775 tys. zł. Znaczne straty 
powstały w sieci kanalizacyjnej – 
sanitarnej i deszczowej – łącznie 
na kwotę 215 tys. Uszkodzeniu 
uległa też stacja uzdatniania wody 
i ujęcia wody pitnej – 220 500 
zł oraz oczyszczalnia ścieków – 
26 000 zł.

Dotkliwe straty powstały w 
sieci na 6 obiektach OSiR – kwota 
496 500 zł. Podtopionych zostało 
19 budynków mieszkalnych na 
kwotę 60 tys. zł. Uszkodzone 
zostały wały zabezpieczające 
park oraz sieć ciepłownicza – 
561 000 zł oraz rowy odwadnia-
jące melioracyjne – 100 000 zł. 
Łączna szacunkowa kwota strat 
w infrastrukturze komunalnej – 
to kwota 3 064 000 zł. Do tego 
należy dodać poniesione przez 
Urząd Miejski wydatki związane 
z finansowaniem służb ratow-
niczych (np. koszty ewakuacji i 

zakwaterowania poszkodowanych 
rodzin, koszty paliwa, koszty 
podstawowych potrzeb ludno-
ści) – 64 687 zł oraz sprzątanie i 
porządkowanie terenów objętych 
powodzią – 23 817 zł. Powódź 
spowodowała też straty w znisz-
czonych przedsiębiorstwach. 
Wartość strat – 4 163 201 zł – jest 
zaniżona, gdyż spośród 47 firm 
zgłaszających straty, 13 firm nie 
podało kwoty strat z uwagi na 
ciągłe szacowanie. 

(dr)
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Okazuje się bowiem, że „cu-
downe dziecko” współczesnej cy-
wilizacji może być zagrożeniem dla 
jego użytkowników – szczególnie 
młodych ludzi. Znane są przypadki 
młodych ludzi, którzy wskutek zajść, 
które pierwotnie miały być tylko wy-
głupem czy dobrą zabawą, kończyły 
się próbami samobójczymi głów-
nych aktorów. W czasie konferencji 
odbyły się prezentacje multimedialne 
zaprezentowane przez młodzież z 
wszystkich gorlickich gimnazjów. 
Zaproszeni goście wysłuchali pre-
lekcji pt. „Internet – zagrożenia oraz 
zasady bezpiecznego korzystania”, 
którą przedstawił  mgr M. Witusik 
– pedagog z Poradnii Psychologicz-
no  Pedagogicznej w Gorlicach. 
Następnie przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Policji, podinspektor 
w stanie spoczynku Jerzy Forczek, 
opowiedział o swoich doświadczenia 

związanych z internetem z okresu 
pracy w policji, przybliżając aspekty 
prawne związane z przestępstwami 
internetowymi.

Na koniec odbyła się dysku-
sja, w wyniku której wysnuty został 
bardzo istotny wniosek. Internet, 
który w rękach odpowiedzialnych 
ludzi jest fantastycznym instrumen-
tem, narzędziem w rozwoju  świata, 
może stać się dla tego świata proble-
mem, gdy przy klawiaturze zasiądzie 
człowiek mający problem ze sobą lub 
otaczającą go rzeczywistością. Coraz 
częściej uświadamiamy sobie, że w 
wirtualnym świecie, podobnie jak w 
realu, są ludzie i dyskusje poniżej 
wszelkiego poziomu, że prywatność 
trzeba chronić, a najważniejsze, że 
nie mamy prawa krzywdzić drugiego 
człowieka, nawet najnowocześniej-
szymi zdobyczami współczesnej  
cywilizacji. 

Stowarzyszenie istnieje już 
od 75 lat. Krakowski oddział miał 
do tej pory cztery koła terenowe  w 
Tarnowie, Zakopanem, Nowym 
Sączu i Chrzanowie. Od 18 czerwca 
istnieje kolejne, właśnie w Gorlicach. 
W spotkaniu założycielskim uczestni-
czyło kilkadziesiąt osób, wśród nich 
szefowie i pracownicy biur projekto-
wych, firm budowlanych, kierownicy 
i inspektorowie budowlani, technicz-
ni członkowie zarządów spółdzielni 
mieszkaniowych. W trakcie zebrania 
wręczono 16 legitymacji członkow-
skich oraz wydano 15 deklaracji 
wstąpienia w szeregi koła. Członko-
wie gorlickiego koła wybrali spośród 
siebie władze. W skład zarządu 
weszli: Rafał Kukla – przewodniczą-

 Wzięła udział w obchodach 
Dnia 10 Pułku Obrońców Ojczyzny 
oraz uroczystości przekazania 
sztandaru 10. Pułku Gimnazjum 
im. Otto Hermana w Miszkolcu. 
Spotkała się też z  dyrekcją szkoły, 
władzami województwa i  miasta 
Miszkolc.

Gimnazjum im. Otto Her-
mana, której przekazano sztandar, 
mieści się w byłych koszarach 
wojskowych 10. Pułku Obrońców 
Ojczyzny, którego żołnierze wal-
czyli m.in. w Bitwie pod Gorlicami  
2 maja 1915 roku. Działające od 
roku Stowarzyszenie, nawiązujące 
do historii tego pułku, dokonało re-
konstrukcji sztandaru i przekazało 
go na ręce uczniów gimnazjum. W 
chwili obecnej Stowarzyszenie 10. 
Pułku Obrońców Ojczyzny liczy 16 
osób, a część jego członków posia-
da mundury żołnierzy pułku.

Podjęto wstępnie decyzję 
o kontynuacji współpracy oraz o 
nawiązaniu kontaktów pomiędzy 
Gimnazjum w Miszkolcu i I LO 
im. Marcina Kromera w Gorlicach 
oraz Stowarzyszeniem Grupa Re-
konstrukcji Historycznej Gorlice 
1915 i Stowarzyszaniem 10 Pułku 
Obrońców Ojczyzny.

Z wizytą  w Miszkolcu
10 czerwca br. na zaproszenie prezesa Węgierskiego Stowarzyszenia Byłych Jeńców Wojennych 

w Miszkolcu, Beli Totka, przebywała w tym mieście delegacja miasta Gorlice w składzie: Kazimierz 
Sterkowicz- burmistrz Gorlic, Jerzy Nalepka – dyrektor I LO im. Marcina Kromera w Gorlicach oraz 
Marek Podraza, wiceprezes GRH „Gorlice 1915”.

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW 
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

18 czerwca br. w Domu Polsko - Słowackim w Gorlicach 
powołane zostało Koło Terenowe krakowskiego oddziału Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 

cy, Wojciech Drzymała – członek, 
Robert Kusek – członek. Członkami 
Komisji Rewizyjnej (ukonstytuuje 
się na najbliższym posiedzeniu) zo-
stali: Janusz Fugiel, Łukasz Świstak; 
Małgorzata Kosiba. Powstanie koła 
zintegruje środowisko branżowe z 
terenu powiatu, ułatwi dostęp do 
wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów, 
rozwoju wiedzy i wymiany doświad-
czeń branżowych, umożliwi firmom 
uzyskanie certyfikatu jakości PZ i 
TB, a inwestorom  i wykonawcom 
udział w konkursach na najlepszą 
budowę roku, najlepszego inży-
niera oraz kontakt ze „śmietanką” 
kadry budowlanej   (profesorowie 
i doktorzy   pracownicy naukowo 
techniczni).

„Internet–przyjaciel czy wróg?” 
10 czerwca br. w Państwowej Szkole Muzycznej  Młodzieżowa Rada 

Miasta zorganizowała konferencję pt. „Internet – przyjaciel czy wróg”. 

Miejski Zarząd Budynków w 
Gorlicach informuje, że w II kwartale 
2010r. do  27.05.2010r. zostało zre-
alizowane następujące zadanie: 

INFORMACJA „Wykonanie izolacji przeciwwil-
gociowej, ciepłochronnej i odwodnie-
nie ścian fundamentowych  od strony 
ulicy Bieckiej w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych przy ul.Bieckiej 
6 i ul.Bieckiej 8 w Gorlicach” 

Prace polegały na wykonaniu 
etapami, podczas wyłączenia ruchu dla 
przebudowy ulicy Bieckiej następują-
cych prac: robót ziemnych,  osuszeniu 
i naprawie ścian fundamentowych,   
wykonaniu hydroizolacji, wykonaniu 

izolacji ciepłochronnej i amortyzu-
jącej ruch uliczny, zabezpieczeniu 
folią kubełkową, wykonaniu drenażu 
opaskowego,  wymianie okien piw-
nicznych z drewnianych,  wykonania 
tynku cokołów.  
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Uprzejmie informujemy, 
że w ramach  programu pro-
filaktycznego pn. „Wakacje 
2010”, realizowanego przez 
Urząd Miejski w Gorlicach ze 
środków  Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych, umożliwia się bez-
płatny wstęp  na  basen otwarty  
w  okresie  wakacji w m. lipiec/ 
sierpień br. dla  uczniów gorlic-
kich szkół podstawowych i gim-
nazjów na podstawie ważnej 
legitymacji  szkolnej oraz dzie-
ci    w wieku od  3  do 6  lat wraz 
z opiekunem  w godz. od 16.00  
do 18.00 (od poniedziałku do 
niedzieli ).

Urząd Miejski w Gorlicach
Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych

BASEN ODKRYTY 

Godziny otwarcia : 10.00 
– 18.00. Ceny w sezonie letnim: 
Dorośli   7,00 zł. Dzieci i młodzież 
szkolna, studenci,   5,00 zł (za 
okazaniem legitymacji szkolnej). 
Emeryci i renciści  5,00 zł (za 
okazaniem legitymacji). Dzieci do 
lat 3  wstęp wolny.

Po godzinie 16.00  2,50 zł. 
Wypożyczenie piłki  2,00 zł, 
wypożyczenie kometki  2,00 zł, 
wypożyczenie leżaka  5,00 zł, 
wypożyczenie parasola  5,00 zł.

To najbardziej oczekiwany przez uczniów dzień – zakończenie roku szkolnego. Tak było również 
w miejskich zespołach szkół w Gorlicach. 25 czerwca br. rozdano świadectwa. 2375 uczniów rozpo-
częło wakacje, w tym 1465  ze szkół podstawowych i z 911 gimnazjów. Dla 284 uczniów był to dzień 
pożegnania szkoły podstawowej. Po wakacjach będą już uczniami gimnazjów. Natomiast 322 uczniów 
pożegnało gimnazja, by po wakacjach rozpocząć naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. Ze zasłużonego 
wakacyjnego wypoczynku skorzysta w tym roku 224 nauczycieli miejskich szkół. 

Pogodnych, pełnych atrakcji i miłych przygód wakacji, bezpiecznego wypoczynku i szczęśliwego 
powrotu do szkół życzy Redakcja i Rada Redakcyjna „Kuriera”!

WAKACJE! ŚWIADECTWA ROZDANE!

Ogłoszenie

W związku z publikacją 
obszernego programu „Lato w 
mieście”, reklamy Uniwersy-
tetu Ekonomicznego oraz ar-
tykułów z imprez osiedlowych 
organizowanych przez Zarządy 
Osiedli w miesiącu czerwcu, 
pełny materiał z czerwcowej 
LIIV Sesji Rady Miasta ukaże 
się w lipcowym wydaniu „KG”. 
W miesiącu lipcu nie jest 
planowane posiedzenie Rady 
Miasta.

Przepraszam i proszę o 
wyrozumiałość.

Roman Dziubina
Redaktor Naczelny

Szanowni 
Czytelnicy
"Kuriera

Gorlickiego"
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LATO W MIEŚCIE
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Na przedszkolnym placu zabaw 
dzieci brały udział w tzw. wieloboju 
lekkoatletycznym, złożonym z: – biegu 
slalomem do mety; rzutu woreczkiem 
do celu; biegu przez płotki do mety; 
wyścigu na czworaka – kto pierwszy?; 
przenoszeniu piłek do tenisa – kto 
pierwszy? Głównym celem przepro-
wadzonych konkurencji sportowych 
było rozwijanie ogólnej sprawności 
ruchowej u dzieci, czerpanie radości 

 Organizatorami tej imprezy 
były: Miejski Zespół Szkół nr 6 w 
Gorlicach, Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „Małopolska” oraz Zarząd Osiedla 
Nr 8 „ Korczak”.  Rodzice uczniów 
zadbali o część kulinarną – można 
było delektować się domowymi 
wypiekami,  grillowaną karkówką 
i kiełbasą,  bigosem, pierogami. 
Od pół roku koordynatorka pikniku 
Katarzyna Fiega nauczycielka MZS 
nr 6 wraz z Danutą Zimowską, Mał-
gorzatą Kędzior i Małgorzatą Szurek 
aktywizowały sponsorów , którzy 
ze szczerego serca  przeznaczyli 
dary na fanty tak bardzo cieszące 
się popularnością wśród dzieci i 
młodzieży. Dofinansowanie na zakup 

Imprezę naszą zaszczycili 
swoją obecnością zaproszeni go-
ście – prezes Spółdzielni „Osiedle 
Młodych” Jan Rachwał, dyrektor 
Miejskiego Przedszkola nr 3 Grażyna 
Bryła, dyrektor GCK Adam Nowak 
oraz radni reprezentujący nasze osie-
dle. Część artystyczną przedstawiły 
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 
3, a do zabawy przygrywała muzyka 
z Gorlickiego Centrum Kultury. W 
czasie trwania imprezy rozstrzy-
gnięto konkurs „Wiosenne Kwiaty”, 
który był organizowany przez Zarząd 
Osiedla pod kierunkiem pań świe-
tlicowych: Kasi Dyczko oraz Izabeli 
Pijanowskiej. Kompozycje były ładne 
i pomysłowe, dlatego wszystkie 
równo zostały nagrodzone. Dzieci 
uczestniczące w wielu konkursach 
i zabawach były obficie nagradzane 
upominkami i słodyczami. Chcę 
serdecznie podziękować tą drogą 

Dzięki świetnej współpracy 
tych trzech podmiotów, można od 
wielu lat organizować tak wielką 
imprezę,  w której każdorazowo 
uczestniczy kilkaset osób: dzieci, 
rodziców i mieszkańców Osiedla 
„Magdalena”. Przy wspólnej zaba-
wie, różnego rodzaju konkursach, 
pieczeniu kiełbasy – dzieci, rodzice 
i mieszkańcy Osiedla nawiązują 
znajomości, przyjaźnie, poznają się 
wzajemnie w bardzo miłej i życzliwej 
atmosferze. Takie spotkania integrują 

Dzień Dziecka na Osiedlu Młodych
To oczekiwany przez wszystkie dzieci dzień, w którym mają orga-

nizowane zabawy i konkursy. Zabawa z tej okazji odbyła się na Osiedlu 
Młodych 31 maja br. Zainteresowanie było duże. Przez dwie świetlice 
i plac przy świetlicach przewinęło się około 150 dzieci w wózkach, na 
rękach, mamuś, tatusiów i babć, poprzez przedszkolaków, aż do 14-to, 
15-to latków.

wszystkim naszym sponsorom od 
kilku lat wspierających działalność 
Zarządu Osiedla.

Wśród nich znaleźli się: Pre-
zes Spółdzielni „Osiedle Młodych” 
Jan Rachwał, dyrektor Zakładu 
„EkoSigma” Wacław Stępień, kie-
rownik sklepu „Dukat” Maria Bog-
dan, właściciele sklepów: „SAS” 
Jerzy Waśkowski, „MARS” Agata i 
Robert Stępkiewiczowie, „ZAŚCIA-
NEK” Krzysztof i Maciej Konopka, 
„CHATKA PUCHATKA” Irena Kucia, 
dyrekcja Spółdzielni „JEDNOŚĆ” 
oraz dyrekcja sklepu "Carrefour" na 
naszym osiedlu. W swoim i dzieci 
imieniu dziękujemy im wszystkim za 
zrozumienie i dobre hojne serduszka. 
Dziękuję również wychowawczyniom 
z MP nr 3, członkom Zarządu oraz 
wszystkim, którzy pomagali nam 
przy zorganizowaniu tej zabawy.

Maria Jamro

Dzień Dziecka w Ochronce 
Sióstr Służebniczek w Gorlicach

28 maja br., w ramach obchodów Dnia Dziecka w Przedszkolu Niepu-
blicznym – Ochronce Sióstr Służebniczek w Gorlicach, zorganizowane zostały 
gry i zabawy sportowe dla wszystkich przedszkolaków. Było to wspaniałe 
propagowanie czynnego wypoczynku - „Poprzez sport do zdrowia”

ze wspólnej zabawy z rówieśnikami, 
wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz 
wyrabianie nawyku czynnego wypo-
czynku na świeżym powietrzu.  Za 
udział w tej sportowej zabawie dzieci 
otrzymały nagrody w postaci maskotek 
i breloczków zakupione ze środków 
na profilaktykę alkoholową w ramach 
Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi dla 
Miasta Gorlice.

XII Piknik Rodzinny na Osiedlu "Magdalena"
W dniu 12.06 br. odbył się 12. PIKNIK RODZINNY na Osiedlu 

„Magdalena”. Jest to największa impreza plenerowa organizowana 
przez Zarząd Osiedla „Magdalena”, Miejskie Przedszkole Nr 5 przy 
ulicy Krakowskiej oraz SM „Małopolska” w Gorlicach.

naszą osiedlową społeczność. Tą 
drogą, jako przewodniczący Zarządu 
Osiedla, chciałem serdecznie podzię-
kować wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tej wielkiej 
imprezy – członkom Zarządu Osiedla 
Nr 2 „Magdalena”, Pani Dyrektor 
oraz nauczycielom z Przedszkola Nr 
5 przy ulicy Krakowskiej, Zarządowi 
SM „Małopolska” oraz darczyńcom i 
sponsorom z naszego Osiedla.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 2, 

Inż. Michał Jurczyk

II Piknik Rodzinny na Korczaku
Przy pięknej pogodzie, na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 w 

Gorlicach odbył się II P iknik Rodzinny, z którego dochód został przezna-
czony na rozwijanie współpracy międzynarodowej „Szóstki” z bratnimi 
szkołami na Węgrzech, w Rumunii, w Czechach i na Słowacji. 

części nagród na loterię fantową 
organizatorzy otrzymali ze środków 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gorli-
cach w ramach realizacji Miejskiego  
Programu Profilaktyki i Przeciw-
działania Alkoholizmowi  dla miasta 
Gorlice. Uczniowie i przedszkolaki, 
a także dorośli, mogli się zmierzyć 
w wielu sportowych konkurencjach. 
Na scenie występowały dziecięce ze-
społy taneczne, młodzi piosenkarze. 
Wiele emocji przyniosła aukcja prac 
Aliny Kuciakowskiej i  rzeźb Kazimie-
rza Kamińskiego oraz innych prac 
dziecięcych.  W aukcji wyróżnili się 
Włodzimierz Gawron,  Mieczysław 
Wąsowski oraz Zofia Krężel.
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To był udany rok. W zaję-
ciach uczestniczyło 112 zapisanych 
osób. Spotkania odbywały się w 
każdą środę o godz. 16:30 w Domu 
PolskoSłowackim. Średnio w zaję-
ciach brało udział 6070 studentów. 
Zainaugurowano rok akademicki 14 
października 2009 r. wykładem prof. 
Mariana Stępnia – „Motyw kobiety w 
literaturze”. Tematyka pozostałych 
16 wykładów, prelekcji była różno-
rodna: dotycząca zdrowia, psycho-

UNIWERSYTET ZŁOTEGO WIEKU - ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO
23 czerwca br. w Dworze Karwacjanów odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2009/2010 dla słuchaczy Uniwersytetu 

Złotego Wieku w Gorlicach – projektu edukacyjnego Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”. W spotkaniu ze studentami uczestniczyli: starosta 
Mirosław Wędrychowicz, wicestarosta Karol Górski, z-ca burmistrza Gorlic, Janusz Fugiel oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia „Klub 
Gorliczan” Zdzisław Tohl.

logii, geografii, kultury, biologii, 
socjologii, historii, turystyki. 

Wykład Wandy Półtawskiej 
– „Problem ludzi starszych w na-
uczaniu Jana Pawła II”  rozpoczął 
realizację cyklu pn. „Santo Subito”, 
związanego z życiem i pontyfikatem 
Jana Pawła II. W ramach tego pro-
jektu słuchacze odbyli wycieczkę 
edukacyjną „Przez cały świat do 
domu Ojca Świętego”, czyli przez 

Świat Miniatur w Inwałdzie, z minia-
turą bazyliki Św. Piotra w Watykanie, 
do Wadowic – miejsca urodzenia i 
dzieciństwa Karola Wojtyły. Kolej-
nymi elementami cyklu były: wykład 
ks. mgr. Jana Kobaka – „Prawda w 
nauczaniu Jana Pawła II” oraz udział 
w Rajdzie Pieszym im. Jana Pawła II 
na trasie PętnaBartne. W programie 
zajęć UZW uwzględniony był Recital 
Chopinowski – „Fryderykowi Chopi-

nowi w 200. rocznicę”, w wykonaniu 
uczniów PSM I i II stopnia w Nowym 
Sączu. Ważnym elementem progra-
mu studiów są wycieczki edukacyjne. 
Było ich siedem, w tym: do Nadle-
śnictwa Gorlice; do Regietowa; do 
Kopalni Soli „Wieliczka” oraz cztery 
wycieczki edukacyjne realizowane 
w ramach projektu „Święte miejsca 
Ziemi Gorlickiej”. 

      Roman Dziubina 

Prezes Zarządu Powiato-
wego TPD Janina Augustyn zło-
żyła życzenia wszystkim dzieciom 
oraz wręczyła na ręce burmistrza 
Kazimierza Sterkowicza, przewod-
niczącego Rady Miasta Bogdana 
Musiała i przewodniczącej Zarzą-
du Osiedla Nr 9 Haliny Marszałek 
podziękowania za dobrą współ-
pracę i wspieranie działalności 
statutowej TPD. Dobrej zabawie 

28 maja br. w MZS Nr 1 
im. Konarskiego odbyła się do-
roczna uroczystość wyróżnienia 
laureatów i finalistów małopolskich 
konkursów przedmiotowych z 
miejskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. W tym roku 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz 
gratulował 28 uczniom. Podwójne 
wyróżnienie otrzymali Piotr Przy-

Przed wejściem na salę 
zabaw dzieci posiliły się droż-
dżówkami, popiły sokiem i le-
moniadą. Potem przez półtorej 
godziny bawiły się na różnych 
nadmuchiwanych urządzeniach do 
zabawy. Po wykorzystaniu limitu 
czasu przeznaczonego na zabawę, 
usiadły na polu grillowym i zaja-
dały pieczoną kiełbasę z chlebem, 
popijając herbatą.

Drugim etapem było zwie-
dzania lotniska w Krośnie, gdzie 

Dużo dobrej zabawy na Osiedlu Górnym
13 czerwca z okazji Dnia Dziecka, na Placu Zabaw na Osiedlu 

Górnym, odbył się festyn, na którym zaprezentowały swój program 
artystyczny dzieci z przedszkola TPD „Chatka Misia Uszatka”, z 
Gorlickiego Centrum Kultury oraz ze Środowiskowego Ogniska Wy-
chowawczego TPD w Gorlicach.

sprzyjała wspaniała pogoda, pie-
czone kiełbaski, słodycze oraz 
wiele konkursów.

To już 49 festyn dla dzieci 
na Osiedlu Górnym, od wielu lat 
organizowany przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci wspólnie z Zarzą-
dem Osiedla i Gorlickim Centrum 
Kultury.

Joanna Bubak

Wycieczka dla dzieci z Osiedla Młodych
To była bardzo wyczekiwana  wycieczka dla dzieci z Osiedla 

Młodych. Odbyła się 29 maja br. do parku rozrywki „Fikoland” w 
Krośnie.

dzieci obejrzały starty i lądowania 
szybowców, start samolotu „An-
tek”, który unosił w górę skocz-
ków spadochronowych. Skakali 
oni pojedynczo na wyznaczony 
cel oraz byli też skoczkowie z 
pasażerem. Wszystko to było dla 
dzieci bardzo ciekawe, ciągle o 
coś pytały przewodnika. W godzi-
nach popołudniowych zmęczone 
dzieci, ale zadowolone, wróciły 
do domów.

Maria Jamro

MŁODOŚCI! TY NAD POZIOMY WYLATUJ - LAUREACI Z MIEJSKICH SZKÓŁ
Wakacje rozpoczęli również laureaci olimpiad i konkursów z miejskich zespołów szkół. Na pewno z przekonaniem, że warto się 

uczyć- zdobywać wiedzę zgodnie z zawołaniem romantyka „Młodości, ty nad poziomy wylatuj… Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam 
czego rozum nie złamie”. 

bycień z Gimnazjum Nr 1 – laureat 
małopolskiego konkursu „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 9721514 od Cedyni 
do Orszy” oraz finalista konkursu 
historycznego. Laureatami ma-
łopolskiego konkursu biologicz-
nego zostali Agnieszka Dziuban i 
Dominik Gruszkowski – również 
uczniowie Gimnazjum Nr 1. Nato-

miast uczennica Gimnazjum Nr 6, 
Justyna Wziątek, została laureatką 
małopolskiego konkursu języka 
niemieckiego. W gronie finalistów 
wojewódzkich konkursów przed-
miotowych dla  uczniów szkół 
podstawowych znaleźli się: Miłosz 
Janowski, Dawid Kudławiec, Jaro-
sław Rurka, Maciej Świerz, Karol 
Rosół, Gabriel Masztafiak, Marcin 

Telega i Krzysztof Żarnowski.
Finalistami konkursów 

przedmiotowych wśród gimna-
zjalistów zostali: Paula Antas, To-
masz Adamczyk, Anna Lewińska, 
Aleksandra Leśniak, Piotr Przyby-
cień, Justyna Petryniak, Radosław 
Knych, Klaudia Gawor, Katarzyna 
Jarek, Piotr Latasiewicz, Kamil 
Kosiński, Wiktor Gryboś.
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Legionów 3
38-300 GORLICE
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K.G.: Panie Dyrektorze, 
proszę o osobiste wrażenia z 
udziału w Spotkaniu Mistrzów 
Olimpijskich w Zakopanem

P.A.: Wizyta w Zakopanem 
sprawiła mi podwójną satysfakcję, 
z jednej strony trafiłem na „stare 
śmieci”, do firmy, którą kierowa-
łem – Centralny Ośrodek Sportu 
był gospodarzem „Spotkania Mi-
strzów Olimpijskich”, a z drugiej 
strony podczas tej uroczystości 
przypadł mi zaszczyt reprezen-
towania, w imieniu burmistrza 
Kazimierza Sterkowicza, miasta 
Gorlice.

K.G.: Kim byli uczestnicy 
Spotkania Mistrzostw Olimpij-
skich?

P.A.: Gwiazdami spotkania 
byli absolwenci Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego im. Stanisława 
Marusarza, a zarazem uczestnicy 
Igrzysk Olimpijskich na przestrze-
ni ostatnich lat, z najjaśniejszą 
gwiazdą  multimedalistką Ju-
styną Kowalczyk, której piękną 
wypowiedź o Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Zakopanem po-
zwolę sobie Czytelnikom „Kuriera 
Gorlickiego” przytoczyć  

„Nauczyliśmy się tu życia… 

Wszystkim nam, czyli absolwen-
tom zakopiańskiej SMS, mówią, 
że jesteśmy obrotnymi  ludźmi. 
Zgadzam się z tym w stu pro-
centach. Ta szkoła nauczyła nas 
życia, w niej właśnie nauczyliśmy 
się radzić sobie w każdej sytu-
acji. Tworzyliśmy tu i tworzymy 
nadal, nawet rozsiani po świecie, 
jedną wielką sportową rodzinę. 
Trzymamy za siebie nawzajem 
kciuki, jesteśmy razem, gdy są 
sukcesy i gdy chwilowo ich brak. 
I za to właśnie wielkie i serdeczne 
podziękowania”

K.G.: Czy w spotkaniu z 
Mistrzynią pojawiły się akcenty 
gorlickie?

P.A.: Oczywiście. Był pięk-
ny prezent od burmistrza Kazimie-
rza Sterkowicza oraz zaproszenia 
Pani Justyny do Gorlic – OSiR 
Gorlice od kilkudziesięciu lat 
promuje biegi narciarskie na pięk-
nych terenach Beskidu Niskiego. 
Nasza Mistrzyni bardzo ciepło 

Z PIOTREM APOLLO, DYREKTOREM OSiR, O UDZIALE W 
SPOTKANIU MISTRZÓW OLIMPIJSKICH W ZAKOPANEM

ROZMOWA „KURIERA”

przyjęła słowa kierowane do niej 
od mieszkańców, które uroczyście 
zostały przez mnie odczytane. W 
kuluarach obiecała, że jeżeli tylko 
będzie miała możliwość i czas, 
chętnie odwiedzi nasze piękne 
tereny i udzieli honorowego pa-
tronatu naszym zawodom. 

K.G.: - A z kim jeszcze była 
okazja rozmawiać w kuluarach?

P.A.:  Miałem okazję po-

rozmawiać z prezesem Polskiego 
Związku Łyżwiarstwa Szybkiego i 
szefem polskiej misji olimpijskiej 
w Vancouver Kazimierzem Ko-
walczykiem o kulisach Igrzysk, 
atmosferze w drużynie oraz ra-
dości jaka towarzyszyła Polakom 
podczas tych najbardziej udanych 
zawodów w historii polskiego 
olimpizmu. Prezes przypomniał, 
że od pierwszych igrzysk, na 
których wystartowali absolwenci 
zakopiańskiej SMS (Sarajewo 
1984 r.), 45 z nich reprezentowało 
Polskę. Jedną trzecią stanowili 
panczeniści.

Rozmawiał: Roman Dziubina

Taką sentencją przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 6 Grażyna Mocarska 
powitała wszystkie mamusie, mamy, matki, mateńki, które w czwartek 27 maja 
br. gościły w Domu Weselnym „Akropol”. Do życzeń przyłączyli się poseł na 
Sejm RP Witold Kochan, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał i bur-
mistrz Gorlic Kazimierz Sterkowicz. Program artystyczny, pełen ciepła i miłości, 
przygotowali uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach. Pani Maria 
Olczyk serwowała tradycyjnie wspaniałą szarlotkę. Mamy z prawdziwą przyjem-
nością spędziły ten wieczór w sympatycznej i radosnej atmosferze.

DZIEŃ MATKI
„Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi,
Nie da nam tego, co słowo i spojrzenie matki”

Wilhelm Raabe

Szkoła otrzymała w 2004 roku 
Certyfikat Szkoły Promującej  Zdrowie. 
W tym roku sesja profilaktyczna odbyła 
się z udziałem lekarza medycyny  dr 
Janiny Kokoszki – Paszkot , która wystą-
piła z wykładem „AIDS – współczesne 
zagrożenie człowieka”, Anety Honek z 
Powiatowej Stacji Sanitarno   Epide-
miologicznej w Gorlicach, pracownika 
Sądeckiego Ośrodka Terapii Uzależnień 
Macieja  Webera oraz przedstawicieli 
MONAR z Nowego Sącza. Zaproszone 
zostały również delegacje wszystkich 
klas kończących naukę w miejskich 

ŻYJĘ BEZ RYZYKA AIDS
25 maja br.  odbyła się  sesja prozdrowotna pt. „Żyję bez ryzyka AIDS”. 

Organizatorem był Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia  działający przy 
Zespole Szkół Technicznych im. W. Pola w Gorlicach, który już od ośmiu lat 
organizuje podobne sesje dla młodzieży z miasta i powiatu gorlickiego.

gimnazjach wraz z opiekunami. W 
trakcie spotkania rozstrzygnięty został 
konkurs plastyczny na najlepszy plakat 
pn. „ Żyję bez ryzyka AIDS”. Nagrody za 
najlepsze prace plastyczne ufundowane 
zostały przez burmistrza Kazimierza 
Sterkowicza ze środków Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w  ramach realizacji 
Miejskiego  Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii  dla Miasta Gorlice na rok 
2010 r. Na zakończenie uczestnicy sesji 
obejrzeli film edukacyjny pt. „ Żyję bez 
ryzyka AIDS”.
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W miesiącu lipcu Dom PolskoSłowacki zaprasza na wystawę 
rzeźby autorstwa słowackich artystów akad. soch. Vladimíra Nahálki 
oraz Mgr. Slávki Kollárovičovej  Nahálkovej. Wystawa współfinanso-
wana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska  Republika Słowacka 2007  2013.

Podwójny wernisaż w 
Domu Polsko-Słowackim

Miesiąc czerwiec w Domu Polsko-Słowackim rozpoczął się 
uroczystym otwarciem wystaw dwóch artystek: wystawy akwarel Kry-
styny Mirskiej – Szedny, pochodzącej z Gorlic absolwentki Wydziału 
Architektury Politechniki Krakowskiej (studiowała pod kierunkiem 
m.in. prof. Wiktora Zina), której malarska pasja widoczna była już 
w dzieciństwie oraz wystawy malarstwa olejnego Heleny Januś, 
absolwentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która prawie 
całe życie zawodowe zajmowała się organizowaniem działalności 
kulturalnej i oświatowej w klubach Empik i klubach wiejskich na 
terenie województwa  katowickiego oraz lubelskiego.

Zaświadcza o tym piękny dyplom przysłany do Urzędu Miasta 
Gorlice z miasta Kowal na Kujawach, miejsca narodzin Kazimierza 
Wielkiego w 1310 r., dziś siedziby Stowarzyszenia Miast Króla Kazi-
mierza Wielkiego. Miasto Gorlice wyraziły zgodę na przystąpienie do 
Stowarzyszenia mocą uchwały  podjętej 29 kwietnia br. na LI Sesji 
Rady Miasta. Podkreślono tym aktem przynależność grodu Dersława 
Karwacjana do wielkiej rzeszy miast, miasteczek i wsi powstających w 
XIV wieku mocą nadań i aktów lokacyjnych króla Kazimierza II Wiel-
kiego, syna Władysława I Łokietka, który wstąpił na tron w 1333 r. i 
był ostatnim władcą Polski z dynastii Piastów. Zapisał się w dziejach 
jako król, który „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.

GRÓD DERSŁAWA W STOWARZYSZENIU 
MIAST KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
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MEDZINARODNE STRETNUTIE HISTORICKYCH VOZIDIEL
18 czerwca br. z Prešova na 

Słowacji, przez Bardejov i Gorlice do 
Krynicy, ruszył I SłowackoPolski 
Rajd Starych Samochodów. Do 
uczestnictwa w rajdzie dopuszczone 
były automobile w poszczególnych 
kategoriach wiekowych wyprodu-
kowane do 1975 r. – automobile do 
1945 r. i od 1946 oraz motocykle w 
podobnych kategoriach wiekowych. 
Organizatorami rajdu są: Veteran Sa-
ris Klub Prešov oraz Automobilklub 
Rzeszowski. Jest to impreza między-
narodowa, współfinansowana przez 
Unię Europejską z funduszu polsko
słowackiej współpracy na granicach 
20072013. Do Gorlic barwna kawal-
kada automobilów dotarła 19 czerw-
ca. Na gorlickim Rynku koneserzy 
i miłośnicy dwóch i czterech kółek 
mogli obejrzeć stare automobile… 
A było co oglądać, bo zgromadziły 
się 53 zabytkowe samochody i 
motocykle – wszystkie złożone z 
oryginalnych części. Zasiadali w nich 
lub dosiadali kierowcy z towarzysz-
kami podróży, ubrani jak w czasach 
świetności swoich automobili. W 
trakcie prezentacji pojazdów i ich 
walorów zabytkowych, nagrodzone 
zostały pojazdy w kategorii najstar-
szy i najładniejszy. Ich właściciele 
otrzymali Puchar Burmistrza Gorlic, 
osobiście wręczony przez burmistrza 
Gorlic Kazimierza Sterkowicza. Z 
Gorlic ruszyli do Krynicy, gdzie 20 
czerwca I SłowackoPolski Rajd 
Starych Samochodów zakończył się 
konkursem elegancji.  

Fot. P. Gajda


