
W 95. ROCZNICĘ BITWY GORLICKIEJ
2 maja br. w 95. rocznicę Bitwy pod Gorlicami, gorliczanie pamiętali o bohaterach tamtych dni "Co młode życie oddali w potrze-

bie, By nam zapewnić dziś wolność i szczęście". O godz. 10.00 w Bazylice Mniejszej pw. Nar. NMP odprawiona została Msza Święta 
w intencji poległych na polach bitewnych Ziemi Gorlickiej w I wojnie światowej. W samo południe na Cmentarzu Nr 91 - na Wzgórzu 
Korczak, Ekumeniczną Modlitwą  z apelem poległych w zadumie pochylono głowy nad tragiczną historią. Atrakcją obchodów było wi-
dowisko plenerowe "Atak na Wzgórze 357" - dziś Góra Cmentarna, w którym wzięły udział Grupy Rekonstrukcji Historycznej z okresu I 
wojny światowej, prezentując się później na gorlickim Rynku.

fot. A. Nowak, P. Gajda
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65. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA 
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Uroczystość w Gorlicach

W 95. ROCZNICĘ BITWY GORLICKIEJ
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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

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie!

Już po raz 65. obchodzimy 
rocznicę zakończenia drugiej woj
ny światowej – wojny długotrwałej 
i niszczycielskiej. Wojny, która 
przyniosła śmierć 55 milionom 
ludzi , a 35 milionów odniosło 
rany. W wojnie uczestniczyło 61 
państw zamieszkiwanych przez 
1 700 milionów ludzi – to pokazuje 
straszliwą skalę cierpień. Toczyła 
się w Europie, Azji, Afryce Północ
nej, niemal na wszystkich morzach 
i oceanach. Straty wojenne zostały 
oszacowane na 260 miliardów 
dolarów. Polska w czasie wojny, 
w granicach z 1938 roku, straciła 
6 milionów obywateli, ponad 800 
tysięcy uległo inwalidztwu fizycz
nemu, a 80 tysięcy psychicznemu. 
Ponad milion Polaków zapadło w 
różne choroby. Straty materialne 
Polski były też ogromne wynosiły 
prawie 50 mld dolarów, co stano
wiło 38% majątku narodowego. 

W ogólnym bilansie wysiłku 
zbrojnego Polska należy do czoło
wej grupy państw wielkiej koalicji 
po Związku Radzieckim, Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej 
Brytanii, Chinach i Francji.” Tak, 
przy Pomniku Bohaterów Ziemi 
Gorlickiej, rozpoczynał swoje 
wystąpienie w dniu 10 maja br. 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz. 
W tej podniosłej uroczystości 
uczestniczyły władze miasta, po
wiatu, przedstawiciele Komendy 
Powiatowej Policji, Powiatowej 
Straży Pożarnej, organizacji kom
batanckich, gorlickich szkół. W 
swoim przemówieniu burmistrz 
K. Sterkowicz przypomniał dramat 
osamotnionej Polski we wrześniu 
1939 r., koszmar sześciu lat oku
pacji – terroru, łapanek, wywózek, 
łagrów, obozów koncentracyjnych 
oraz walki zbrojnej na frontach II 
wojny światowej i w oddziałach 

„Dostojni Kombatanci – 
Żołnierze wszystkich formacji 
Wojska Polskiego i oddziałów 
Wojskowego Ruchu Oporu!

partyzanckich w kraju. Odniósł 
się również do podważania w 
ciągu minionych 65 lat znaczenia 
walki polskich żołnierzy w II woj
nie światowej – raz tych z frontu 
zachodniego, raz ze wschodniego, 
podkreślając, że „ nadszedł czas, 
by z jednakowym szacunkiem 
odnosić się do walczących pod 
Lenino i pod Monte Cassino, w 
bitwie o Anglię i w szturmie Berli
na, w walkach o Wał Pomorski i w 
Normandii. Ostatnie dni i tygodnie 
wskazują, że jest szansa na zbli
żenie i przełamanie podziałów w 
ocenie wydarzeń z czasów wojny. 
Pamiętać musimy, że do obu 
formacji wojskowych tworzonych 
na terenie Związku Radzieckiego 
– armii gen. Władysława Andersa, 
wyprowadzonej do Iranu i Iraku 
oraz gen. Zygmunta Berlinga, 
walczącej na froncie wschodnim, 
trafili Polacy, ofiary deportacji 
dokonanych w latach 19401941 
przez władze radzieckie. Powin
niśmy być jednakowo dumni z 
wkładu polskiego żołnierza w 
zwycięstwo, niezależnie od miej
sca walki i nazwy formacji bitew
nej czy jednostki operacyjnej”. 

Na koniec swojego wystą
pienie, wspominając, że 8 maja 
1945 r. zakończył się ten naj
dłuższy i najkrwawszy w dziejach 
świata konflikt i dramat narodów, 
wyraził przekonanie, że jesteśmy 
zobowiązani do wspomnienia 
żołnierzy, którzy złożyli życie w 
obronie Ojczyzny, w walkach o 
wolność i niepodległość – „Zobo
wiązani  jesteśmy do wdzięczno
ści wszystkim, którzy podarowali 
nam wyzwolenie od hitlerowskie
go okupanta. Dziękujemy nielicz
nym żyjącym bohaterom wojny, 
bohaterom Ziemi Gorlickiej, pod 
pomnikiem ich pamięci i chwały. 
Składamy hołd i cześć wszystkim 
poległym, szczególnie tym, którzy 
spoczywają na cmentarzach i w 
zapomnianych, anonimowych 
mogiłach na Ziemi Gorlickiej”. 
Uroczystość zakończył Apel Po
ległych.

(dr)

Gorliczanie 
na frontach II 
wojny światowej

Władysław Makowski  żołnierz 3. Dy
wizji Strzelców Kresowych, uczestnik 

bitwy pod Monte Cassino

Antoni Maziarski  pancerniak 
gen. St. Maczka

Tadeusz Wojtczuk  dowódca kompanii 
32. pp I Armii  walczył nad Nysą 

Łużycką

Stanisław Gniady  3 pułk piechoty, 1 
Dywizji im. T. Kościuszki



Str. 4 Maj 2010 

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

Dla gorliczan jest to miej
sce magiczne. Przenosi w czasie. 
Wstępując na podworzec Dwo
ru Karwacjanów, przekraczając 
jego bramy i progi, stajemy w 
starych, kamiennych wnętrzach 
pamiętających początki XV wieku, 
siedzibę założycieli grodu Gorlica, 
Karwacjanów. W sali wystawowej 
im. Ks. Prał. Bronisława Świey
kowskiego, nie tylko spogląda 
na nas z popiersia komisaryczny 
burmistrz czasów Bitwy Gorlickiej 
roku 1915. Od 6 maja br. ze sta
rych fotografii, obrazów patrzyli 
na zwiedzających mieszkańcy 
Gorlic z przełomu XIX i XX wieku 
– bohaterowie wystawy „Gorlice 
na przełomie wieków”. Niezwykła 
wystawa przenosi nas w czasie, do 
miasta sprzed I wojny światowej, 
do okresu prosperity – rozwoju 

Właśnie 2 maja 1915 roku 
doszło pod Gorlicami do star
cia dwóch potęg militarnych 
największej ofensywy i bitwy 
I wojny światowej na froncie 
wschodnim. Na gorlickiej ziemi 
poległo ponad 20 tys. żołnierzy 
różnych narodowości walczących 
w armiach AustroWęgier, Prus, 
Rosji. Wśród nich byli też Polacy. 
Duża prezentacja została przygo
towana w oparciu o eksponaty 
udostępnione przez współautora 
ekspozycji, Grupę Rekonstrukcji 
Historycznej „Gorlice 1915”. 
Ekspozycja przedstawia różne 
aspekty Bitwy pod Gorlicami. 
Bogata ikonografia przeplata się 
z unikatowymi militariami. Cieka
we fotografie, pocztówki, obrazy 
oraz teksty źródłowe pozwalają 
poznać tragizm mieszkańców 
Ziemi Gorlickiej sprzed 95 lat. 
Wystawa prezentowana jest w 
trzech częściach. Pierwsza z nich 
to widok zniszczonego miasta, 

GORLICE NA PRZEŁOMIE 
WIEKÓW

Niezwykła wystawa w niezwykłym miejscu

przemysłu naftowego, budowy 
nowych gmachów wzbogacających 
architekturę, dodających Gorlicom 
prestiżu, wielkości, np. starostwa 
powiatowego, sądu, gimnazjum, 
szpitala, ochronki. Uroku doda
wała dzielnica willowa, park. Były 
to czasy burmistrza Wojciecha 
Biechońskiego, przemysłowca 
Wiliama Mac Garweya, działalności 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, jarmarków, gdzie miesz
czanie gorliccy targowali się z 
Łemkami, Żydami. Ten niezwykły 
koloryt odtworzyła wystawa zor
ganizowana przez Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów, której 
kuratorem była Anna Liana, korzy
stająca dodatkowo z eksponatów 
Muzeum Regionalnego PTTK w 
Gorlicach, Muzeum Ziemi Bieckiej 
oraz kolekcji prywatnych. 

Roman Dziubina

Z DNI GROZY – Z DNI 
CHWAŁY

To tytuł wystawy jaka została zorganizowana przez Muzeum 
Regionalne PTTK im. I. Łukasiewicza w Gorlicach, w ramach obchodów 
95. rocznicy Bitwy Gorlickiej. Wernisaż wystawy odbył się 2 maja br., 
przypominającym dzień, który przeszedł do historii Gorlic i Europy.

jaki ukazał się gorliczanom 2 maja 
1915 roku po godzinie 15tej, po 
przejściu frontu. Tu też pokazana 
jest ciekawa kolekcja bagnetów. 
Druga część to imitacje okopów z 
zasiekami oraz znaleziska z tere
nów walk i tzw. pamiętnikarstwo 
wojenne. Ważne miejsce w ekspo
zycji zajmuje trzeci element wysta
wy dotyczący 20 Nowosądeckiego 
Pułku Piechoty, w którym walczyli 
m.in. mieszkańcy Ziemi Gorlic
kiej. Wystawę otworzył i powitał 
gości prezes Oddziału PTTK w 
Gorlicach Roman Trojanowicz. 
Kustosz wystawy, Katarzyna Lia
na, omówiła ekspozycję, a prezes 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
„Gorlice 1915”, Piotr Kamiński, 
przedstawił cele, zadania i dzia
łalność stowarzyszenia.  Wystawa 
będzie czynna do 25 czerwca br., 
do której zwiedzania kierownictwo 
Muzeum zachęca wszystkich gor
liczan i przyjezdnych. 

J.Z.
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Trwał do 31 marca br. 
Miasto Gorlice wzięło udział w 
naborze przygotowując projekt 
związany z rozwojem współpracy 
transgranicznej w zakresie tury
styki w regionie przy granicznym 
BardejovGorliceKrynica. Celem 
tego projektu jest rozwój centrum 
turystycznowypoczynkowego w 
Gorlicach. Projekt realizowany 
w naszym mieście przewiduje 
wykonanie trzech głównych in
westycji na terenie OSiRu i Parku 
Miejskiego. Pierwszą z nich jest 
budowa pola biwakowego wraz z 
zapleczem, na terenie pomiędzy 
stadionem a boiskiem treningo
wym. W ramach tego zadania 
planuje się drenaż i wyprofilo
wania terenu, jego oświetlenie, 
ogrodzenie i miejsca postojowe. 
Wybudowany zostanie również 
obiekt i zaplecza sanitarnoso
cjalnego i wypożyczalnia sprzętu 
rekreacyjnego oraz grill. Będzie 
to pole biwakowe dla ok. 100 
osób. Drugą inwestycją będzie 
stworzenie produktu turystycz
nego w postaci centrum rekreacji 
i aktywnego wypoczynku. W 
ramach centrum planuje się bu
dowę boiska wielofunkcyjnego o 
wymiarach 50m x 34 m (siatków
ka, piłka ręczna, koszykówka) na 
terenie kompleksu sportowego 
OSiR, za halą sportową. Całość 
będzie ogrodzona. W sąsiedztwie 
boiska planuje się usytuować 
ściankę bulderingową do tre
nowania krótkiej, intensywnej 
wspinaczki uprawianej bez użycia 
liny na ściankach do wysokości 
3 metrów. Przewidziano również 
dodatkową dmuchaną ściankę 
wspinaczkową przenośną o wy
sokości 8 metrów. Zaplanowano 
też zakup i montaż urządzeń si

Takie stowarzyszenie zo
stało powołane w kwietniu 2008 
r. dla upamiętnienia działalności 
Króla Kazimierza II Wielkiego, 
jego wkładu w lokowanie i budowę 
miast w czasach jego panowania. 
Siedzibą stowarzyszenia jest 
Kowal na Kujawach – miasto 
narodzin króla w 1310 r. – syna 
Władysława I Łokietka. Na tron 
wstąpił w 1333 r. Był ostatnim 
władcą Polski z dynastii Piastów. 
Zjednoczył ziemie polskie, dbał o 
rozwój gospodarczy kraju i jego 
obronność. W 1364 r. założył 
w Krakowie pierwszy w Polsce 
uniwersytet. W dziejach Polski 
zapisał się jako król, który „zastał 
Polskę drewnianą, a zostawił 
murowaną”. 

W tym roku przypada 700 
rocznica urodzin tego wybitnego 
władcy, któremu wiele do zawdzię
czenia mają mieszkańcy Gorlic i 
powiatu gorlickiego. Dzięki wiel
kiej akcji kolonizacyjne doliny rzeki 
Ropy w XIV w., lokowano wiele 
osad, wsi, miasteczek i miast. Na 
ziemi gorlickiej tę akcję koloniza
cyjną prowadziły z nadania króla 
Kazimierza dwa rody  Gładyszów 

CENTRUM REKREACJI, POLE BIWAKOWE, 
ŚCIANY WSPINACZKOWE…
TURYSTYCZNY PROJEKT TRANSGRANICZNY

11 stycznia br. w ramach Programu Współpracy Transgranicz-
nej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, został 
ogłoszony nabór projektów do dofinansowania.

łowni plenerowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie boisk piłkarskich i 
pola biwakowego oraz wypoży
czalni sprzętu turystycznego. Na 
terenie przy stadionie, nad brze
giem rzeki Sękówki planuje się 
możliwość organizowania imprez 
plenerowych. Do obsługi takich 
wydarzeń przewiduje się zastoso
wanie zadaszonej estrady o kon
strukcji składanej i przenośnej, a 
jednocześnie bardzo bezpiecznej, 
przystosowanej do zawieszania 
głośników, oświetlenia, elemen
tów technologii scenicznej. 

W ramach całego projetu 
stworzenia centrum rekreacji i 
wypoczynku przewidziano remont 
i budowę ścieżek tematycznych 
w Parku Miejskim wraz z kład
kami stalową z poręczami, z 
uwagi na czynne osuwisko przy 
alejce asfaltowej wzdłuż rzeki 
Ropy oraz dwoma z bali drewnia
nych; budowę altany drewnianej, 
platformy widokowej na Górze 
Parkowej, rozbudowę placu zabaw 
dla dzieci, remont toalet i przysto
sowania jednej dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Realizacja 
podobnego centrum w Bardejovie 
przyczyni się do wzbogacenia 
atrakcyjności turystycznej oby 
przygranicznych miast. Utworze
nie takiego centrum turystyczno
rekreacyjnego w Gorlicach będzie 
doskonałą ofertą dla krajowych i 
zagranicznych turystów, którzy 
będą chcieli skorzystać z taniego 
zaplecza noclegowego w centrum 
miasta, skąd będą mogli wyruszyć 
na atrakcyjne piesze i rowerowe 
szlaki unikatowej architektury 
drewnianej nekropolii żołnierskich 
lub skorzystać z bogatej oferty 
OSiR.

Roman Dziubina

GORLICE W STOWARZYSZENIU MIAST 
KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

29 kwietnia br. na LI sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę 
wyrażającą zgodę na przystąpienie miasta Gorlice do Stowarzyszenia 
Miast Króla Kazimierza Wielkiego.

i Karwacjanów. Gładysze, herbu 
Gryf, zakładali osady i wsie na 
prawie magdeburskim „po obu 
brzegach rzeki Ropy zwanej… i na 
obu brzegach wszystkich rzeczek 
do Ropy wpadających”. W latach 
13591528 powstało „dominium 
Ropae” – wielkie państwo Gła
dyszów. Drugi ród, Karwacjanie, 
herbu Zadora, stali się właścicie
lami tzw. klucza dóbr gorlickich, 
wsi Glinik, Stróżówka, Ropica, 
Rychwałd (dzisiejsze Owczary), 
prawdopodobnie też osady Gor
lica. Domyślać się można, że te 
dobra król Kazimierz Wielki nadał 
Dersławowi Karwacjanowi w dro
dze nagrody za koszty wyprawy 
wojennej pokryte przez ten bogaty 
ród krakowski. 

Chociaż nie posiadamy aktu 
lokacyjnego potwierdzającego, że 
w 1355 r. Dersław Karwacjan do
stał od króla Kazimierza Wielkiego 
zezwolenie na założenie Gorlic – to 
dysponujemy „Kroniką polską” 
Marcina Kromera, podającą przed 
rokiem 1355 miasto Gorlicza, a w 
dokumencie z 1411 r. „Gorlicza” 
stanowi ośrodek nadrzędny wspo
mnianego klucza osad. Tutaj – „In 
civitate Gorlicze” („w państwie 
gorlickim”) była siedziba wła
ściciela dóbr oraz lokalny rynek 
targowy. Dzisiaj historycznym 
dziedzictwem tych dwóch śre
dniowiecznych rodów, dowodem 
i symbolem ich wielkości, są dwa 
dwory: kasztel w Szymbarku – 
siedziba rodowa Gładyszów i dwór 
Karwacjanów – gniazdo rodowe 
Karwacjanów.

Roman Dziubina

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO 
I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA 

W KAŻDY CZWARTEK 13.00 - 15.00, tel.przewod. 018 355 12 25

DYŻURY RADNYCH RADY MIASTA

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 14.00 DO 16.00

tel. Biura Rady 018 355 12 24

30 maja  Alicja Nowak; 7 czerwca  Eugeniusz Wędrychowicz; 14 czerwca  
Barbara Pawełek; 21 czerwca  Eugeniusz Liana, 28 czerwca  Henryk Plato, 
Franciszek Piecuch
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29 kwietnia br. odbyła się LI 
sesja Rady Miasta. Najważniejszym 
punktem tego posiedzenia była 
uchwała „w sprawie udzielenia 
absolutorium z tytułu wykonanie 
budżetu miasta Gorlice za 2009 r.”. 
Szczegółowe wykonanie budżetu 
omówiła Skarbnik Miasta Krystyna 
Tokarska. Opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej przedstawił bur
mistrz Kazimierz Sterkowicz – była 
ona pozytywna. Pozytywna była też 
opinia Komisji Rewizyjnej Rady Mia
sta, która wnioskowała „o udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza Miasta 
Gorlice z tytułu wykonania budżetu 
za 2009 r.”. Pozytywna – choć 
niejednogłośna była opinia Komisji 
Budżetu i Finansów. Prezentując 
ją, przewodniczący Aleksander 
Kumorkiewicz podkreślił „dobre wy
konanie budżetu z punktu widzenia 
finansowego”. Zwrócił uwagę, że 
miasto ma w miarę ustabilizowane 
dochody i nie ma zagrożenia dla 
budżetu, stąd wykonanie budżetu 
uzyskało akceptację i pozytywną 
opinię. Zastrzeżenia, wyrażone w 
głosowaniu, dotyczyły bardziej reak
cji i sporów komisji z burmistrzem 
w roku budżetowym. 

W głosowaniu wniosku  Ko
misji Rewizyjnej przez całą Radę 
Miasta 14 radnych było za udziele
niem absolutorium, 1 był przeciw, 4 
osoby się wstrzymały.

Po przyjęciu uchwały, bur
mistrz K. Sterkowicz, wyraził swoje 
podziękowanie za udzielone absolu
torium, podkreślając równocześnie, 
że wie „jak ogromne są oczekiwania 
i niecierpliwość społeczeństwa”.

POMOC FINANSOWA DLA PO-
WIATU GORLICKIEGO

W kolejnej uchwale Rada 
Miast postanowiła udzielić Powiato
wi Gorlickiemu pomocy finansowej 
w wysokości 87 876 zł – płatna w 
tym roku. Jest to dotacja pieniężna 
przeznaczona na dofinansowanie 
realizacji remontu chodnika w 
ciągu drogi powiatowej – ul. 11go 
Listopada (prawostronny chodnik 
od skrzyżowania z ul. Korczaka do 
Państwowej Straży Pożarnej) oraz 
remontu nawierzchni ulicy na tym 
samym odcinku. W maju rozpoczęły 
się prace związane z modernizacją 
tej części ulicy.

ZMIANY W BUDŻECIE

Do budżetu miasta wprowa
dzona została kwota 38.950 zł. Ten 
dodatkowy dochód tworzy dotacja 
celowa z powiatu gorlickiego w 
kwocie 11 250 zł na utrzymanie 
odcinków ulicy: Mickiewicza i Stró
żowskiej, przyjętych do zarządzania 
od Powiatu Gorlickiego na podsta
wie uchwały Rady Miasta oraz sto
sownego porozumienia. Przyjęcie 
tego zadania w tym zakresie jest 
związana z rewitalizacją Starówki 
miasta. Drugi dodatkowy dochód to 
pomoc finansowa samorządu woje
wództwa małopolskiego w kwocie 
7 700 zł na realizację programu „na
uka pływania dla dzieci z klas IIV” 
w ramach zajęć pozalekcyjnych. 
Koszt tych zajęć wyniesie 15 416 zł 
i z rezerwy ogólnej budżetu miasta 
zostanie dołożony udział miasta 
w kwocie 7 700 zł. Do budżetu 
zwrócona też została kwota 20 000 
zł środków niewykorzystanych w 
terminie do 30 marca 2010 r. na 
wydatki niewygasające.

Zwiększone też zostały wy
datki budżetu. Jest to kwota 623 384 
zł, z tego na wydatki bieżące o 
219 809 zł i na wydatki majątkowe 
o 403 575 zł. W wydatkach na drogi 
miejskie dokonano zmniejszenia 
ogólnej kwoty o 15 000 zł w celu 
przeznaczenia jej na urządzenie 
placu zabaw przy ul. Krakowskiej, na 
terenie SM „Małopolska”. Ponadto 
zwiększa się wydatki o 20 000 zł 
na zapłatę faktury za wykonanie 
wstępnej koncepcji architekto
nicznej obwodnic miasta, która 
ma być sfinansowana z wydatków 
niewygasających. Koncepcja została 
wykonana po terminie wynikającym 
z umowy. O kwotę 40 000 zł zwięk
szono wydatki na opracowania 
geodezyjne, szacunki nierucho
mości, ogłoszenia prasowe, koszty 
opracowań dokumentacji do aktów 
notarialnych przy kupnie i sprzedaży 
nieruchomości oraz wpisy z rejestru 
gruntów. 47 079 zł przeznaczono 
dla przedszkola specjalnego dosto
sowując kwotę udzielonej dotacji z 
budżetu miasta do środków ujętych 
na ten cel w otrzymanej subwencji 
oświatowej. Kolejny wydatek, w 
kwocie 108 780 zł przeznaczono na 
realizację zadań ujętych w MPPiRPA 
dla miasta na 2010 r.

Zwiększone też zostały nakła
dy finansowe na wyodrębnione za
dania majątkowe. O kwotę 342 000 
zł zwiększono wydatki na dokonanie 
rozliczenia zamiany gruntów z firmą 
„TENG Nieruchomości” Spółka z 
o.o. z siedzibą w Krakowie, przezna
czonych pod budowę łącznika Sta
wiskaKorczaka. Powyższa kwota 
stanowi odszkodowanie dla firmy w 
drodze decyzji administracyjnej. Za 
nieruchomość będącą własnością 
miasta przewiduje się dochód w 
wysokości ok. 745 300 zł, który 
zostanie wprowadzony do budżetu 
po dokonaniu zmiany. 

W ramach realizowanego za
dania „Bezpieczne miasto” za kwotę 
46 575 zakupione zostaną kamery 
i wyposażenie. Zwiększono przy
chody budżetu finansujące deficyt. 
Większe wydatki w porównaniu do 
dochodów zostaną sfinansowane 
wolnymi środkami z rozliczeń z lat 

LI Sesja Rady Miasta
OSTATNIE ABSOLUTORIUM KADENCJI

ubiegłych. 

Ponadto na LI sesji Rady 
Miasta podjęto uchwały w sprawie: 
„wyrażenia zgody na wniesienie 
do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Gorlicach wkładu pieniężnego na 
podwyższenie kapitału zakładowego 
(225 udziałów o wartości 800 zł 
każdy – łączna wartość 180 000 
zł – z przeznaczeniem na moder
nizację sieci wodociągowej przy 
ul. Ściegennego); „ustalenia stref 
płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłat za parkowanie pojaz
dów samochodowych w strefach 
oraz wysokości opłaty dodatkowej 
i określenia sposobu pobierania 
opłat; „Przejęcia Programu przeciw
działania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy”; „objęcia 
udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Gorlickie Towa
rzystwo Budownictwa Społecznego 
w Gorlicach (100 udziałów po 500 
zł, łącznie 50 000 zł). Siedmioma 
uchwałami dokonano zmian w 
MPZP.

7 kwietnia br. rozpoczęła się przebudowa ul. Bieckiej w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. 
Dofinansowanie jest z budżetu państwa.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum dwóch gorlickich firm: 
Przedsiębiorstwa DrogowoMostowego „GODROM” Sp. z o.o. – lider 
oraz Z.U.P.H „HAŻBUD” Sp. z o.o. – partner. Zgodnie z harmonogramem 
do 15 maja miały być zrealizowane roboty związane z przebudową ul. 
Bieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 11go Listopada do skrzy
żowania z ul. Bardiowską. Niestety, deszczowy maj zakłócił plany. 
Termin zakończenia tego odcinka przesunięto na dzień 30 maja. Naj
trudniejsze prace już wykonano. Dokonano przebudowy sieci gazowej, 
energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej. Wykonano kompleksową 
przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników. Trwają 
końcowe roboty przy układaniu chodników oraz masy bitumicznej i 
asfaltowej na tym odcinku drogi.

(dr)

TRWA PRZEBUDOWA ULICY BIECKIEJ
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ALICJA NOWAK zwróciła 
się z prośbą, aby burmistrz i 
osoby odpowiedzialne za politykę 
oświatową zaniechali tworzenie w 
gorlickich szkołach 30osobowych 
klas, bowiem jest to niezgodne z 
przepisami sanitarnymi i budow
lanymi. (Odp.: Ilość dzieci w kla
sach pozostanie taka jak zostało 
ustalone. Gdyby przyjąć inne 
normy – mniej dzieci w oddziałach 
 należałoby utworzyć 4 oddziały 
więcej, co kosztowałoby budżet 
miasta 500 tys. zł.). Po raz kolejny 
prosiła o odpowiedź, kiedy będzie 
wykonane przejście dla pieszych 
okolicach sklepów „Biedronka” i 
„Handlowiec” przy ul. Kościuszki. 
(Odp.: Koszt jest znaczny. Mo
żemy to traktować jako pomysł 
na przyszłość). Kolejna prośba 
dotyczyła wyjaśnienia zasad ho
norowego patronatu miasta nad 
działalnością firmy GL Projekt 
Sp. z o.o. (Odp.: Miasto wspiera 
firmę, która pomaga rozwiązać 
problem mieszkań w mieście, ale 
nie partycypuje w tym projekcie 
finansowo). Poinformowała rów
nież, że do tej pory nie otrzymała 
od Biura Prawnego odpowiedzi na 
swoją interpelację. (Odp.: Będzie 
informacja pisemna od kierownika 
Wydziału Organizacyjnego).

FRANCISZEK PIECUCH 
pytał, jaka będzie odpowiedź na 
ofertę złożoną przez SM „Osiedle 
Młodych” na wykonanie zatoczek 
samochodowych na osiedlu. 
(Odp.: Miasto nie będzie partycy
pować w tej inwestycji).

CZESŁAW GĘBAROWSKI 
zwrócił uwagę na zniszczone 
ekrany dźwiękochłonne przy ul. 
Parkowej pytając, kiedy będą 
wymienione. (Odp.: Miasto wie
lokrotnie występowało do Gene
ralnej Dyrekcji Dróg i Autostrad 

– zarządcy drogi. Modernizacja 
i wymiana będzie jeszcze w tym 
roku).

JOANNA BUBAK wniosko
wała o wymianę stolarki okien
nej w zasobach MZB. (Odp.: W 
tym roku nie będzie realizowana 
wymiana okien). Wnioskowała 
również, by w każdej świetlicy 
szkolnej  miejskich szkół pozosta
wić dotychczasowe 1 i 1/2 etatu 
wychowawcy. (Odp.: W tym roku 
doszły ustawowo dwie godziny 
dodatkowej pracy dla nauczycieli. 
Mogą je realizować na zajęciach 
świetlicowych uzupełniając część 
nauczycieli zatrudnionych na 
etatach w świetlicach). Ostatni 
wniosek dotyczył podjęcia działań 
w kierunku likwidacji cuchnących 
fekaliów fekaliów rejonie ul. Cho
pina. (Odp.: Będzie szczegółowa 
odpowiedź na piśmie, jaka jest 
przyczyna. Monitoring jest pro
wadzony na bieżąco – normy są 
właściwe).

AUGUSTYN MRÓZ prosił 
o poszerzenie parkingu przy ul. 
Słonecznej k. Przychodni i Wy
działu Komunikacyjnego. (Odp.: 
Miasto nie będzie partycypować 
w realizacji inwestycji nie na swo
im terenie.). Wnioskował też, by 
wyznaczyć specjalne miejsca na 
słupach ogłoszeniowych, gdzie 
mieszkańcy mogliby umieszczać 
nekrologi. (Odp.: W mieście jest 
25 słupów reklamowych. Nie 
ma możliwości wydzielenia spe
cjalnych miejsc. Tylko na tablicy 
narożnej ul. 3 Maja i Rynku jest 
na to wydzielone miejsce).

JADWIGA WÓJTOWICZ py
tała, jaki jest stopień zaangażowa
nia przygotowań do realizacji prac 
przy modernizacji hali sportowej 
MZS Nr 1, termomodernizacji MZS 

Nr 1 i 6 oraz przedszkoli miejskich, 
przygotowań do inwestycji – prze
dłużenie łącznika ul. Batorego 
w stronę ul. Kochanowskiego. 
(Odp.: Nie będzie zagrożenia 
dla uzyskania dofinansowania 
dla ważnych zadań w mieście 
(osiem obiektów użyteczności 
publicznej). Koszt łącznika ul. 
Batorego i Kochanowskiego to 
1 mln 200 tys. zł. Inwestycja nie 
jest najpilniejsza). Radna pytała 
się również, jak przebiega nabór 
do miejskich przedszkoli. (Odp.: 
Aktualna komisja dokonuje wery
fikacji zgłoszonych dzieci. Po raz 
pierwszy od 15 lat liczba dzieci jest 
większa od miejsc w przedszko
lach. Problem się rozwiąże, gdy 
6latki staną się uczniami szkół 
podstawowych).

EUGENIUSZ LIANA wnio
skował o zakup pojemników na 
odpady mokre. (Odp.: Miasto 
opracowuje w tym roku system 
odbioru odpadów suchych i mo
krych. Projekt zakłada zakup po
jemników dla każdego odbiorcy. 
Ustalone będą punkty odbioru 
odpadów niebezpiecznych. Sys
tem funkcjonować będzie na bazie 
MZUK). Pytał też o możliwość 
wykonania dokumentacji na prze
dłużenie ul. Batorego o 380 m. 
(Odp.: Miasto nie będzie wydawać 
pieniędzy na projekt, skoro nie ma 
funduszy na realizację zadania). 
Zwrócił też uwagę na słabe ozna
kowanie ulic na os. Łęgi. (Odp.: 
System oznakowania prowadzi 
prywatna firma zewnętrzna. Są 
środki w budżecie, w najpilniej
szych przypadkach będą braki 
uzupełniane).

HENRYK PLATO pytał, czy 
w ramach rewitalizacji miasta 
będzie uwzględniona pomoc dla 

budynku LO im. Kromera. (Odp.: 
Starosta złożył wniosek, by w pro
gramie rewitalizacji ująć to zadanie. 
Ale w tym naborze i w tym roku nie 
ma możliwości znalezienia środków 
na realizację budynku liceum. Może 
to być uwzględnione przy drugim 
naborze na rewitalizację miast).

BOGDAN MUSIAŁ pytał, 
gdzie będą przeniesione firmy i 
kupcy z tzw. maślanego rynku 
– Dworzyska i Rynku przed Ratu
szem na czas rewitalizacji. (Odp.: 
Na Rynku punkty gastronomiczne 
mają możliwość prowadzenia 
działalności do końca br. „Maślany 
Rynek” funkcjonować będzie do 30 
czerwca br. Od 1 lipca przeniesiony 
będzie na Plac Targowy za mostem 
na Zawodzie).

MARIOLA MIGDAR pytała, 
jaki jest aktualnie stan negocjacji z 
firmą TENG, czy są ustalenia. (Odp.: 
Rozmowy trwają. Chcemy wyne
gocjować jak najlepsze warunki do 
zagospodarowania infrastruktury, 
by firma TENG partycypowała w 
kosztach realizacji łącznika przez 
Stawiska do ul. Korczaka). Pytała 
też, na jakim etapie jest kontrola 
zniszczeń po pożarze budynku nr 
35 przy ul. Wyszyńskiego. (Odp.: 
Budynek jest w trakcie kontroli). 
Prosiła o odnowę lamp ulicznych na 
Os. Pod Lodownią. (Odp.: Lampy 
są i będą odnawiane na miarę 
możliwości finansowych). Zwró
ciła uwagę na brak WC w pobliżu 
przystanku przy ul. Kościuszki. 
(Odp.: Temat jest rozpoznawany. 
O możliwościach radna będzie 
poinformowana). Na koniec pytała, 
czy co roku będziemy wracać do te
matu liczebności klas, zatrudnienia 
nauczycieli na świetlicach. (Odp.: 
Budżet miasta nie jest piaskowni
cą, do której można dosypywać 
piasku jak go brakuje. Jak nie ma 
dochodów, to nie można realizować 
wydatków).

Interpelacje, zapytania, odpowiedzi

RUSZA REWITALIZACJA GORLICKIEJ STARÓWKI

Rewitalizacja tej części miasta jest nie tylko formą odnowy, ale również ochrony i podkreślenia zachowanych walorów turystycznych. 
W czerwcu br. ogłoszony będzie przetarg na realizację zadania. Od 1 lipca rozpocznie się realizacja. Koszt to kwota 20 798 412 zł. Ze środków 
dotacji rozwojowej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013 otrzymamy dofinansowanie w wysokości 
13 547 484 zł – jedną z największych w województwie. Zgodnie z harmonogramem prce rozpoczną się na Placu Dworzysko i przyległych uliczkach. 
Przebudowana zostanie sieć ogólnospławna na sanitarną i deszczową, nawierzchnia placu z uwzględnieniem podniesienia powierzchni w jego 
północnej części, stwarzając tym samym możliwość lokowania obiektów o charakterze gastronomicznym. Przebudowa placu, ulic i chodników 
uwzględnia likwidację barier architektonicznych. Planuje się również wprowadzenie plomb zabudowy uzupełniających ściany placu, wprowadzenie 
zadrzewienia, które utworzy zachodnią ścianę, budowę straganów handlowych oraz trójkątnego placu na przedpolu dawnej synagogi. Na plac 
Dworzysko będzie przeniesiona rzeźba gorlickiej mieszczki, utrwalonej w legendzie o Teresce Kosibiance.

Gorlicka Starówka ograniczona jest ciągami następujących ulic: Legionów, Nadbrzeżną, Stromą, Kopernika, Krakowską z ul. Św. Mikołaja, 
Karwacjanów, Stróżowską i Stawiska. Jest to najważniejsza przestrzeń publiczna ze względu na reprezentacyjną rolę- salonu m. Gorlice. 
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„Kurier Gorlicki”: W dniu 
21 kwietnia br. ukończył Pan 
90 lat życia i jest to doskonała 
okazja do wspomnień. Z jakimi 
refleksjami z życia zawodowego 
chciałby Pan podzielić się z 
Czytelnikami „Kuriera Gorlic-
kiego”? 

Bronisław Stoj: Pracę w 
FMWiG „Glinik” rozpocząłem w 
1945 roku po powrocie z Bory
sławia, gdzie uczyłem się zawodu 
w warsztacie mechanicznym 
„GAZOLIN” S.A. W „Gliniku” 
przepracowałem 36 lat i tu zdoby
wałem wykształcenie technika me
chanika, a następnie ukończyłem 
studia inżynierskie na Politechnice 
Krakowskiej, a w r. 1970 studia 
podyplomowe na Wydziale Wiert
niczoNaftowym AGH w Krakowie. 
W fabryce pracowałem na różnych 
odpowiedzialnych stanowiskach.

„K.G.”: Jest Pan zasłużo-
nym Członkiem SIMP, Honoro-
wym Prezesem Koła Seniorów 

w gorlickim oddziale. Jaka była 
droga do tego sukcesu?

B.S.: Członkiem Stowarzy
szenia Inżynierów Inżynierów i 
Techników Mechaników Polskich 
jestem od 24 lutego 1967 roku. 
Pracę w fabryce „Glinik” łączyłem 
nie tylko z nauką, ale też z działal
nością SIMP FM „Glinik”, a także 
w zarządzie Oddziału Gorlickiego. 
Reprezentowałem ten oddział 
w Radzie Technicznej ZORPOT 
w Krakowie. W roku 1990 po
jawiła się możliwość powstania 
ośrodka SIMPZORPOT Gorlice. 
Włączyłem się w te działania, bo 
widziałem taką potrzebę i korzyść 
dla środowiska inżynierskiego i 
technicznego miasta Gorlice. Jak 
się później okazało, organizacja 
odgrywa znaczącą rolę nie tylko w 
naszym mieście. W r. 1984 uzy
skałem uprawnienia rzeczoznawcy 
SIMP. Na funkcję prezesa Koła Se
niorów przy Oddz. Stowarzyszenia 
zostałem wybrany w 1985 r., a 
w 2002 r. członkowie nadali mi 
tytuł Honorowego Prezesa Koła. 
Z dużą satysfakcją przyjąłem to 
uhonorowanie.

„K.G.”: Jaki jest statutowy 
cel działania Koła Seniora?

B.S.: Najistotniejszym 
celem tworzenia Kół Seniora 
SIMP w Polsce było to, aby 

byli pracownicy, weterani kadry 
inżynierskotechnicznej, znajdu
jąc się w nowej rzeczywistości 
życia, nie poczuli się odrzuceni, 
osamotnieni i pozostawieni sami 
sobie lub tylko rodzinie, ale aby 
mieli możliwość kontaktów nadal 
między sobą. Aby mogli poznawać 
nowe, różnorodne dobra twórcze, 
kulturalnooświatowe, umysłowe 
oraz poznawać i rozbudowywać 
nowe zainteresowania prezen
towane przez kadrę techniczną z 
innych branż. Również propago
wać formy wypoczynku, rozrywki 
i aktywności fizycznej.

„K.G.”: Wiem, że za pracę 
zawodową i społeczną posiada 
Pan odznaczenia państwowe i 
stowarzyszeniowe. Czy zechciał-
by Pan wymienić kilka, które 
uważa za najważniejsze?

B.S.: Każde odznaczenie, 
jakie posiadam, uważam za waż
ne, ale rzeczywiście wymienię 
tylko kilka. Otóż z odznaczeń 
państwowych i lokalnych będą 
to: Krzyż Kawalerski Odrodzenia 
Polski, Medal 40lecia PRL, Medal 
650lecia Lokacji Miasta Gorlice. 
Odznaczenia stowarzyszeniowe: 
Złota Honorowa Odznaka SIMP, 
Złota Honorowa Odznaka NOT i 
najwyższe odznaczenie w SIMP 
– Honorowa Odznaka im. prof. 

Henryka Mierzejewskiego.

„K.G.”: I ostatnie pyta-
nie. Jak doświadczony działacz 
SIMP-ZORPOT widzi dalszą 
działalność Koła Seniora przy 
Oddz. w Gorlicach?

B.S.: Młodzi ludzie – pracu
jąc  szybko żyją, bo głównym ich 
celem jest wychowywanie dzieci, 
urządzanie mieszkań, zdobywanie 
doświadczeń przez kształcenia 
itp. Jak wcześniej powiedziałem 
ludziom tzw. „trzeciego wieku” 
należy stwarzać możliwości za
spokajania innych potrzeb. Taki 
był i nadal pozostaje główny cel 
istnienia Kół dla seniorów oraz 
Międzystowarzyszeniowych Kół 
Seniora w środowisku naukowo
technicznym. W gorlickim kole te 
założenia są realizowane. Plano
wanie pracy i jej realizacja daje 
szansę na spotkania w plenerze 
w okresie wiosennoletnim, zaś 
w jesiennozimowym spotkania 
w lokalach. Wprowadzanie uczest
nictwa w spotkaniach znanych w 
środowisku lub z poza regionu 
osób, poszerza zainteresowania 
i wiedzę członków. Spotkania 
powinny być okazją do kształ
cenia oraz wyrażania wśród nas 
wzajemnej życzliwości. Kontakty 
wzajemne przedłużają aktywne 
życie ludzi będących na emerytal
nym wypoczynku po dziesiątkach 
lat pracy zawodowej.

„K.G.”: Dziękuję za roz-
mowę.Rozmawiał:

Eugeniusz Wędrychowicz

ROZMOWA "KURIERA"
Z inż. Bronisławem Stojem, zasłużonym członkiem SIMP, 

Honorowym Prezesem Koła Seniorów SIMP w Gorlicach.

Kiedy byłam dzieckiem, 
zdarzało się, że bałam się wła
snego głosu. Siły głosu. Nie 
wiedziałam wówczas, że jego siła 
to intensywność moich własnych 
uczuć. Różnych: radości, strachu, 
przerażenia, ale też dziewczęcych 
wzruszeń. Śpiew miał chronić 
mnie od lęków przed mroczną 

O SOBIE
PRZEMYŚLENIA Z SERCA I DUSZY

przestrzenią tajemniczego lasu. 
Może właśnie dla zaprzyjaźnienia 
się z tą nieznaną przestrzenią na
śladowałam dochodzące do moich 
uszu dźwięki, przedrzeźniałam 
ptaki, wykrzykiwałam swoje imię, 
by usłyszeć powracające echo. Po 
dziecięcemu układałam piosenki 
dla mamy; opowiadałam w nich, 
jak za nią tęsknię, jak pragnę jej 
przytulenia. Lubiłam, gdy słońce 
siadało za górę, bo mogłam już 
wtedy myśleć o powrocie do 
domu. Eksperymentowanie z 
głosem, z dźwiękami było zwykłą 
chęcią wypełnienia ciszy i czasu 
poza domem. Kiedy spotykałam 
się z rówieśnikami i zaczynaliśmy 
wspólne śpiewanie, stanowiło to 
jeszcze inne doświadczanie siebie; 

odnajdywanie właściwych dźwię
ków, dośpiewywanie harmonii, 
wreszcie poszukiwanie twórcze 
tonacji swojego głosu i próba 
utrzymania go choćby w najbar
dziej naturalnej, tradycyjnej tercji. 
Wcale nie było łatwo słyszeć inne 
głosy i nie zejść na któryś z nich; 
mocniejszy, pełniejszy. Myślę, 
że były to moje pierwsze stadia 
dookreślania własnej indywidual
ności śpiewaczej. Wspominam z 
tkliwością tamtą radość zanurza
nia się w pieśniach, radość usły
szenia śpiewu i rytmu swojego 
serca. Pamiętam, że najbardziej 
lubiłam tworzyć nastrojowość 
pieśni, dobierając drugi głos: w 
nadgłosie, albo w tercji niżej. Nie 
przeszkadzało mi, że błyszczał tak 

naprawdę głos wiodący. 

     Znacznie później zrozu
miałam, na czym polega fenomen 
muzyki łemkowskiej z bogactwem 
jej rytmów i brzmień. 

     JULIA DOSZNA  
WARSZTATY PIEŚNIARSKIE   

FUNDACJA „KORZENIE” 

W dniach 2425 kwietnia br. 
w Krakowie Fundacja "Korzenie" 
zorganizowała warsztaty tradycyj
nych pieśni łemkowskich. W pro
gramie znalazły się pieśni liryczne, 
cerkiewne i obrzędowe związane z 
okresem wiosennym. Warsztaty 
poprowadziła mieszkanka Łosia 
k. Gorlic, Julia Doszna, najbardziej 
znana i ceniona pieśniarka, która 
potrafi wyśpiewać całą duszę 
Łemkowszczyzny. O ubogacaniu 
tej duszy, dzieli się swoimi wspo
mnieniami i przemyśleniami z 
Czytelnikami "Kuriera".
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Znajdują one zrozumienie 
i poparcie Dyrekcji Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach. 
Pod koniec miesiąca kwietnia br. 
Zarząd Osiedla nr 12 wraz z Dy
rekcją Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 4 w Gorlicach zorganizowali 
mieszkańcom osiedla spotkanie 
z firmami, które prezentowały 
swoje wyroby oraz prowadziły ich 
sprzedaż. Firma „BETTERWARE” 
coś dla domu, prezentowała swoje 
wyroby dla kuchni, do sprzątania 
domu, do ogrodu, zdrowia i urody 
oraz garderobę. Z kolei druga fir
ma – „ORIFLAME” prezentowała i 
sprzedawała naturalne szwedzkie 

Po zaciętych grach wy
łoniono zwycięzców w dwóch 
grupach. W szachach zwyciężył 
Grzegorz Kozioł, przed Karolem 
Myszkowskim i Szymonem Czer
wieniem. Natomiast w warcabach 
pierwsze miejsce zajęła Jolanta 
Wójcik, drugie Bartosz Puścizna, a 
trzecie Waldemar Berkowicz. 

Zwycięzcy do trzeciego 
miejsca zostali wyróżnieni dyplo
mami oraz drobnymi nagrodami, a 
wszyscy uczestnicy byli częstowa
ni słodyczami i sokiem do picia. 

Pozgrywki sędziowali znaw
cy tej dyscypliny, Eugeniusz Liana 
oraz Piotr Kotowicz. Słodycze 

W czasie zebrania spra
wozdawczowyborczego wysłu
chano sprawozdań prezesa Za
rządu ROD, inż. Roberta Czecha, 
oraz przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, mgr Ferdynanda 
Mruka. Do cenzurki działkowców 
dołączył ocenę prezes Małopol
skiego Zarządu Okręgu PZD, 
mgr Romuald Nocuj – dziękując 
Prezesowi oraz ogrodowi za 
zajmowanie czołowych miejsc 
w corocznych konkursach „Ro
dzinny Ogród Działkowy, oazą 
zieleni, ochrony środowiska i 
rodzinnego wypoczynku”.

Nie zabrakło też ocen, 
wypowiedzi i wniosków działa
jących społecznie na rzecz ogro
du Mariana Kordzikowskiego, 
Teresy Bani, Andrzeja Przybyły, 

Turniej szachowy
Zarząd Osiedla nr 5 zorganizował dla dzieci i młodzieży turniej 

szachowy, który cieszył się dużym powodzeniem. Jeszcze więcej 
chętnych było do gry w warcaby, bo jest to gra łatwiejsza i ma wielu 
zwolenników.

i nagrody zostały zakupione z 
funduszu M.K.R.P.A w Gorlicach 
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej”O
siedle Młodych”, którym w imieniu 
młodzieży serdecznie dziękujemy. 
Zwycięzcom gratulowali Zbigniew 
Grygowicz , wce przewodniczący 
Rady Miasta oraz przewodnicząca 
Zarządu Osiedla nr 5 Maria Jamro. 
Nad całością czuwali członkowie 
Zarządu. Serdecznie zaprasza
my dzieci z osiedla do naszej 
świetlicy, gdzie można wesoło 
i bezpiecznie spędzać czas pod 
opieką pani świetlicowej, brać 
udział w zabawach i konkursach 
tutaj organizowanych. 

Przewodnicząca Maria Jamro

COŚ DLA MNIE – COŚ DLA 
CIEBIE – COŚ DLA DOMU

Konsolidacja mieszkańców Osiedla nr 12 „Krasińskiego” w 
Gorlicach, współpraca z młodzieżą – to podstawowe kierunki dzia-
łania Zarządu Osiedla.

kosmetyki oraz wykonywała pokaz 
makijażu i prowadziła informacje 
o ich stosowaniu. 

Natomiast uczniowie człon
kowie Samorządu Uczniowskiego 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
MZS nr 4, pod bacznym okiem 
opiekunek Samorządu Uczniow
skiego, pedagogów szkolnych 
Jadwigi Przybyło i Magdy Żak, 
przygotowali smaczne sałatki 
owocowe, którymi częstowali 
obecnych, a zainteresowanym 
udostępnili przepisy. W sumie 
mogą żałować ci, którzy nie przy
byli na spotkanie.

J. Fus

W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM IM. T. KOŚCIUSZKI
OCENA, DYSKUSJA, WYBÓR WŁADZ

Wraz z budzącą się wiosną, w miesiącu kwietniu br. w Gorlic-
kich Rodzinnych Ogródkach Działkowych im. T. Kościuszki dokony-
wana została ocena czteroletniej kadencji ustępującego Zarządu.

Adama Krzeszowskiego, Jerzego 
Chronowskiego, Jerzego Jarka. 
Zarówno w dyskusji działko
wiczów, jak i w sprawozdaniu 
Zarządu pozytywnie oceniono 
wieloletni kontakt ogrodu z 
działkowcami ze słowackiego 
Bardejova. 

Rodzinny Ogród Dział
kowy im. Tadeusza Kościuszki, 
gospodarujący na 163 działkach, 
w roku bieżącym, obchodzi 
30letni jubileusz. Uroczystość 
odbędzie się w tradycyjny dzień 
działkowca. Po ocenie dzia
łalności i dyskusji dokonano 
wyboru władz. Obowiązki Pre
zesa Zarządu ROD na kolejną 
kadencję powierzono ponownie 
inż. Robertowi Czechowi. 

Działkowiec Antoni Jarosz
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

ŚWIĘTE MIEJSCA ZIEMI GORLICKIEJ
W Sanktuarium Maryjnym w Lipinkach

Gdy podziwia się ten kra
jobraz podgorlickich Lipinek w 
maju, aż się chce śpiewać jedną z 
najpiękniejszych pieśni Maryjnych 
– „Chwalcie łąki umajone, góry, 
doliny zielone, chwalcie cieniste 
gaiki, źródła i kręte strumyki”. 
Czy można się zatem dziwić, że 
właśnie tę wioskę od wiek, wie

Piękne wzniesienia, doliny, na których rozciągają się urocze łąki, cudowne zagajniki i potoczki 
z krystaliczną wodą źródlaną.

ków upodobała sobie Matka Boża 
Lipińska Łaskami Słynąca. To 
właśnie do tego jedynego na Ziemi 
Gorlickiej Sanktuarium Maryjnego 
pielgrzymowali 5 maja br. słucha
cze Uniwersytetu Złotego Wieku, 
realizując kolejny element projektu 
edukacyjnego „Święte miejsca 
Ziemi Gorlickiej”. 

U progu pięknej świątyni 
witał studentów zespół „Lipinia
cy” pieśnią pielgrzymów „Matko 
Lipińska do Ciebie idziemy/ I 
Twego wsparcia z pokorą że
brzemy. Matko Lipińska prosimy 
Ciebie, Twe biedne dzieci ratuj w 
potrzebie”. Pieśń i powitalne słowa 
poetki – pieśniarki Barbary Brach 
wzruszyły wszystkich. Maryjne 
pieśni ubogaciły spotkanie z Matką 
Bożą Lipińską. Historię tej gotyckiej 
figury, kultu i sanktuarium opowie
dział zgromadzonym proboszcz 
parafii, kustosz sanktuarium, ks. 
kan. Wacław Śliwa, rodem z Gorlic. 
Figura Matki Bożej Wniebowziętej 
pochodzi z kościółka z Męciny 
Wielkiej, który został zniszczony 
przez podjazd węgierski Tomasza 
Tarczaja w 1474 r. Świątynia spło
nęła, a figura cudownie ocalała. 
Stała się miejscem nawiedzania, 
modlitwy i kultu w kościółku, a póź
niej późnobarokowym kościele z 
1782 r. 200 lat później, w 1972 r., w 
tragicznym pożarze wnętrza świą
tyni spłonęła od wieków otaczana 
czcią figura. Ocalałe „szczątki” 
umieszczone zostały we wnętrzu 
kopii, stając się „sercem i duszą” 
Matki Lipińskiej i przyczyniając się 
do wielu łask uzdrowienia. Została 
ona koronowana na prawie papie

skim 17 sierpnia 1980 r., gdy w 
Polsce i na Ziemi Gorlickiej ruch 
„Solidarność” podjął się odnowy 
ziemi – tej naszej polskiej ziemi. 
Do tamtych zdarzeń historycznych 
i tragedii pod Smoleńskiem 10 
kwietnia br. nawiązała w swoim 
wystąpieniu gość spotkania, po
słanka Barbara Bartuś z Lipinek, 
gratulując aktywności, pomysłu 
edukacyjnego, życząc zdrowia i 
opieki Matki Lipińskiej. Prosili o 
nią słuchacze w nabożeństwie 
Maryjnym. A później, w Domu 
Ludowym, współczesność gminy 
Lipinki przedstawił wójt Czesław 
Rakoczy, dziedzictwo kulturowo w 
poezji i pieśni zaprezentował zespół 
„Lipiniacy”, a smaki kuchni regio
nalnej przygotowała p. Magdalena 
Kokoczka.

Roman Dziubina
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GORLICKI MAJ 2010 MIGAWKI Z GCK
15 maja br. w ramach „Dni 

Gorlic” na stadionie OSiR zapre
zentowały się zespoły artystyczne 
działające przy GCK: taneczne, 
muzyczne oraz solistki.

19 maja br. w sali teatralnej 
aktorzy teatru kieleckiego wy
stawili sztukę „Świętoszek” dla 
uczniów gorlickich szkół.

W dniach 2122 maja 2010 
roku Chór Kameralny Gorlickiego 
Centrum Kultury „Belfersingers” 
pod dyrekcją Tadeusza Mikruta 

wziął udział w XIV Międzynaro
dowym Festiwalu Pieśni Religijnej 
CANTATE DEO w Rzeszowie i w 
kategorii chórów kameralnych 
wyśpiewał I miejsce, otrzymując 
puchar i nagrodę pieniężną. W 
festiwalu wystąpiło 28 chórów z 
Polski, Słowacji i Ukrainy, które 
prezentowały swój program w 
kościele pw. Św. Judy Tadeusza. 
Chór Belfersingers wykonał na fe

stiwalu pięć utworów religijnych, 
między innymi chorał gregoriański 
z XVII wieku „Veni veni Emanuel” 
we współczesnej aranżacji oraz 
jako obowiązkowy utwór – część 

cyklu mszalnego „Agnus Dei’. 

23 maja br. w sali teatralnej 
Gorlickiego Centrum Kultury wy
stąpiły grupy teatralne działające 
przy GCK. Zespół teatralny „Vio
lonczela” prowadzony przez inst. 
Barbarę Fugiel wystawił sztukę pt. 
„Czerwony kapturek szuka księ

cia”, natomiast grupa teatralna 
„Esy Floresy” prowadzona przez 
inst. Teresę Klimek wystawiła 
sztukę „Szafa babuni”. 

25 maja br. w sali teatralnej 
Gorlickiego Centrum Kultury od
był się spektakl muzyczny „Mały 
książę” na podstawie powieści 
Antoine’a de Saint – Exupéry’ego 
w wykonaniu aktorów scen kra
kowskich. 

Z okazji Święta Pracy 1 Maja złożono wieniec pod Pomnikiem 1000lecia.

3 maja w 219. rocznicę Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem 1000lecia 
złożono wieńce i kwiaty

1 maja odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Złotego Liścia Dębu. 
Laureatką została Jadwiga Wójtowicz

3 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Gorickego, 
Rady Miasta Gorlice i Rady Gminy Gorlice
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ROZGRYWKI UNIHOKEJA 
CHŁOPCÓW – Gimnazja – 20.04.
br. – HALA OSIR IM. PROF. JANA 
DZIOPKA. Mistrzem została repre
zentacja z Gimnazjum nr 5, tuż za 
nimi Gimnazjum nr 6, na trzecim 
miejscu uplasowali się chłopcy z 
jedynki, stawkę zamknęło Gimna
zjum nr 3. Zwycięski zespół otrzymał 
puchar, za miejsca 13 pamiątkowe 
dyplomy

 ROZGRYWKI UNIHOKEJA 
DZIEWCZĄT – Szkoły Podstawowe 
– 23.04.br. – HALA OSIR IM. PROF. 
JANA DZIOPKA. Zwycięstwo wy
walczyły dziewczęta reprezentujące 
Szkołę nr1, II miejsce – SP nr 4, III 
miejsce – SP nr 6. Zwycięski zespół 
otrzymał puchar, za miejsca 13 
pamiątkowe dyplomy.

ROZGRYWKI UNIHOKEJA 

DZIEWCZĄT – Gimnazja – 26.04.
br. – HALA OSIR IM. PROF. JANA 
DZIOPKA. Ostateczna kolejność po 
spotkaniach:1. Gimnazjum nr 1, 2. 
Gimnazjum nr 4, 3. Gimnazjum nr 
6, 4. Gimnazjum nr 5, 5. Gimnazjum 
nr 3. Zwycięski zespół otrzymał 
puchar, za miejsca 13 pamiątkowe 
dyplomy.

PIŁKA NOŻNA” 7mki” – 
Szkoły Podstawowe – 26.04.br. 
 Sztuczna murawa. Do rozgrywek 
zgłosiły się szkoły nr 1,3,4,6. System 
rozgrywek „każdy z każdym”. Mi
strzem zostali chłopcy ze SPnr 4, tuż 
za nimi SP nr 1 a na trzecim miejscu 
uplasowała się SP nr 3. Zwycięski 
zespół otrzymał puchar, za miejsca 
13 pamiątkowe dyplomy.

  IX OTWARTE MŁODZIE
ŻOWE MISTRZOSTWA GORLIC 
W PŁYWANIU  30.04.br. – Kryta 
Pływalnia „FALA”. W zawodach 
wystartowało 140 zawodników z 
Jasła, Nowego Sącza, Myślenic, 
Gorlic i okolic. W uroczystości 

otwarcia uczestniczył Janusz Fugiel, 
zca burmistrza Gorlic oraz Piotr 
Apollo, dyrektor OSiR Gorlice. W 
zakończeniu uczestniczyła Jadwiga 
Wójtowicz, zca przewodniczącego 
Rady Miasta Gorlic. Za zajęcie miejsc 
13 w stylach: dowolnym, grzbieto
wym i klasycznym  medale, nagrody 
rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. 
W kategorii Open: puchary, książki 
„Kronika Sportu”, nagrody rzeczowe 
i dyplomy.

LIGA OLDBOY’S – HALOWA 
PIŁKA NOŻNA – 10.05.br. – HALA 
OSIR IM. PROF. JANA DZIOPKA. 
W poniedziałek 10 maja odbyła 
się ostatnia kolejka rozgrywek piłki 
nożnej FUTSAL. Bezpośrednio po 
zakończeniu spotkań odbyło się 
zakończenie ligi oraz rozdanie pu
charów i dyplomów za miejsca 13. 
Mistrzem został zespół DELIKATESY 
CENTRUM tuż za nimi SPARTA
KUS MODUŁ a na trzeciej pozycji 
uplasował się zespół HANMARTU. 
Kolejne miejsca zajęli: Błyskawica 

Dominikowice, PolGor Gorlice, 
Oldboy’s Siary, Urząd miasta Gorlice 
i Lodownia Gorlice. Statuetkę najlep
szego strzelca otrzymał Paweł Pisz 
ze Spartakusa Moduł, który na swo
im koncie odnotował 22 bramki.

CZWÓRBÓJ LEKKOATLE
TYCZNY – Szkoły Podstawowe – 
12.05.br. – Stadion OSiR. Uczennice 
i uczniowie rywalizowali między sobą 
w następujących konkurencjach: 
biegach na 60m, 600m, 1000m, 
w skoku w dal i rzucie piłeczką 
palantową. W punktacji zespołowej 
szkół dziewcząt pierwsza trójka 
przedstawia się następująco: SP 
nr3, SP nr4, SP nr6. W kategorii 
chłopców zwycięstwo przypadło 
również Szkole Podstawowej nr 3, 
II miejsce  SP nr4 III miejsce  SP 
nr1. W klasyfikacji indywidualnej w 
kat. dziewcząt  i chłopców za miejsca 
13 medale i dyplomy. W punktacji 
zespołowej szkół za 1 miejsce pu
char, 13 pamiątkowe dyplomy.

Ewa Wojciechowska


