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

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia łek 
8.00-16.00, wtorek - pią tek 7.30-
15.30 Bur mistrz - Witold Kochan, Z-ca 
Bur mi strza - Janusz Fugiel, Sekretarz 
- Ma ria Kuź niar ska-Pęczek, Skarbnik 
- Kry sty na To kar ska.
* Sekretariat Burmistrza, tel. 18 

355 12 11
* Wydział Organizacyjny i Nadzo-

ru, tel. 18 355 12 28 - Katarzyna 
Walczy - Kierownik Wydziału

* Wydział Księgowości Finanso-
wo-Budżetowej, tel. 18 35 51 
231 - Janina Łopata - Kierownik 
Wydziału

* Wydział Inwestycji i Remon-
tów, tel. 18 35 51 249 - Barbara 
Szpyrka - Smolińska - Kierownik 
Wydziału

* Wydział Gospodarki Przestrzen-
nej i Mienia Komunalnego, tel. 
18 355 12 60 - Andrzej Fik - Kie-
rownik Wydziału

* Wydział Oświaty, Kultury i Spor-
tu, tel. 18 355 12 65 - Aleksander 
Augustyn - Kierownik Wydziału

* Wydział Strategii, Promocji i 
Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 
35 51 285 - Jakub Diduch - Kie-
rownik Wydziału

* Wydział Gospodarki Komunalnej, 
tel. 18 355 12 44 - Teresa Wrona - 
Kierownik Wydziału

* Urząd Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich, tel. 18 35 51 256 
- Danuta Zakrzewska - Kierownik

* Rzecznik Prasowy, tel. 18 35 51 
229 - Jakub Krzyszycha,

* Biuro Prawne, tel. 18 35 51 200, 
w. 223

* Straż Miejska, tel. 18 353 62 00 
- Dyżur całą dobę

* Komendant SM, tel. 18 35 40 723, 
Wojciech Pietrusza

* Biuro Planowania i Realizacji 
Budżetu, tel. 18 355 12 31 - Edyta 
Szilder

* Inspektor ds. BHP, tel.  18 355 12 
85 - Henryk Jędrzejewski

* Biuro Audytu i Kontroli, tel. 18 35 
51 285 - Daniel Janeczek

* Biuro Zamówień Publicznych, tel. 
18 35 51 252

* Pełnomocnik ds. społecznych, 
tel. 18 35 51 253 - Łukasz Igiel-
ski

* Pełnomocnik ds. Uzależnień, tel. 
18 35 51 253 - Piotr Gajda

Godziny przyjęć stron przez Bur mi strza: 
wtorek - 13.30 - 15.30, Z-ca Burmi-
strza Środa - 14.00 - 15.30

16 czerwca 2012  w ramach Dni Gorlic na płycie rynku ustawione zostały kolorowe kramy z ręko-
dziełem artystycznym oraz z regionalnymi smaczkami. Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował szereg 
konkurencji sportowo - rekreacyjnych dla młodych i starszych mieszkańców Gorlic. Zaprezentowała się 
też Wolna Najemna Kampania Rycerska z Szymbarku ze swoimi pokazami związanymi z tradycją rycerską 
naszego regionu. Przygrywały kapele ludowe Maliszów i Pogórzan, nadając regionalny  klimat temu wy-
darzeniu. Plac Dworzysko ukazał się  w nowej nie handlowej odsłonie. W tym dniu  posłużył jako scena 
dla młodzieżowego teatru ERGO – SHADE Gorlice, który zaprezentował inscenizacje uliczną LEGENDA  w 
reżyserii Iwony Strusińskiej – Dziewic. Spektakl przybliżył legendę związaną z Tereską Kosibianką,  której 
pomnik został przeniesiony z Rynku na Plac Dworzysko . Powyższy program   zorganizowany był w ramach  
podsumowania działań promocyjnych projektu „ Rewitalizacja Starówki / Przebudowa ulic i placów w obrę-
bie starówki Gorlic” a współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach  Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013”.

Dni Gorlic już za nami. 
Odbywały się 16 i 17 czerwca. 
Tegoroczne Święto Miasta było 
wyjątkowo udane. Pogoda dopisa-
ła. Przez dwa dni było słonecznie i 
upalnie. Na szczęście uruchomio-
ne na zrewitalizowanym Rynku 
fontanny i wodotryski, chłodziły 
szczególnie najmłodszych gorli-
czan, aż do późnych  popołudnio-
wych godzin.  Oficjalnego otwarcia 
Dni Gorlic dokonał w sobotnie po-
południe 16 czerwca br. burmistrz 
Witold Kochan w towarzystwie 
braci rycerskiej, dam minionej 
epoki, władz samorządowych i 
zaproszonych na uroczystość  
gości oraz mieszkańców. Później 
był spacer, zwiedzanie kramów 
regionalnych rękodzielników, 
smakowanie bogatej oferty kuli-
narnej, podziwianie wystawy foto-
graficznej prezentującej zmiany do 
jakich dochodziło na przestrzeni 
dziesięcioleci i podczas kończą-
cej się rewitalizacji na gorlickiej 
Starówce. Ta wystawa prezen-
towana była wewnątrz nowego 
pawilonu informacyjnego. W tym 
samym czasie trwała symultana 
szachowa z udziałem mistrzów i 
arcymistrzów międzynarodowych 
ze słowackiego Bardejowa – Aliny 
Mrvovej i Martina Mrvy. Na Rynku 
prezentowali się członkowie Wol-
nej Najemnej Kompanii Kasztelanii 
Szymbark, przybliżający zwyczaje 
i  umiejętności rycerskie, dzieci 
szalały  w fontannach, dorośli 
smakowali regionalne smaczki, a 
wszystkim przygrywały kapele Ma-
liszów i  Pogórzan. Kramy wzbo-

DNI GORLIC A.D. 2012
Jarmark, rycerze, wystawy, teatr, Euro, Kult i … fontanny wodotryski

gaciły i upiększyły też trakt pieszy 
ulicy Piekarskiej prowadzący do 
placu Dworzysko. To właśnie na 
Dworzysku młodzieżowa grupa 
teatralna ERGO Shade, działająca 
przy Gorlickim Centrum Kultury, 
a skupiająca uczniów Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5, wystąpiła ze 
spektaklem „Legenda” przygoto-
wanym przez Iwonę Strusińską – 
Dziewic. Inscenizacja przybliżyła, 
opisywany w legendzie drama-
tyczny epizod z dziejów miasta 
– najazd hord tatarskich na nasz 
gród. Gorlice uniknęły pożogi 
dzięki mieszczce Teresce Kosi-
biance, której postać z wiadrem 
umiejscowiono właśnie na placu 
Dworzysko. Od 15.00 gorlicki Ry-
nek został opanowany przez futbol 
i Euro 2012. Zainaugurowała swą 
działalność mobilna strefa kibica 
Fan City Tour. Organizatorzy prze-
widzieli atrakcje dla całych rodzin, 
konkursy sportowe, kalambury 
piłkarskie, konkurs żonglerki, na 
wiedzę o polskiej reprezentacji, na 
prawdziwego kibica, konkurencje 
extremalnego strzału, rozgryw-
ki na pneumatycznym boisku, 
malowanie twarzy, śluby kibica, 
kuchnię kibica. Relacja z gorlickiej 
strefy kibica znalazła się nazajutrz 
w popołudniowych godzinach 
na antenie TVP 1. O 20.45, przy 
szczelnie wypełnionym Ryn-
ku i żywiołowo dopingującymi 
kibicami rozpoczęła się bezpo-
średnia transmisja na telebimie 
meczu Polska - Czechy. Niestety, 
przegranego 0:1. W drugim dniu 
Święta Gorlic odbył się Piknik 

Europejski przygotowany przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego. Piknik roz-
począł się od Europejskiej Lekcji 
Muzyki, w jego trakcie odbywały 
się konkursy i ciekawe zabawy dla 
najmłodszych, chłodzących się co 
rusz w niezawodnych wodotry-
skach - szampanówkach. Program 
estradowy dla dzieci przygotował 
również teatr JAMANSPACE; 
malowano twarze, występowali 
szczudlarze, nad płytą rynku 
fruwały bańki mydlane, a spod 
lip dochodziły odgłosy afrykań-
skich bębnów.Przy moście nad 
Ropą odbył się pokaz wędkarstwa 
muchowego przygotowany przez 
gorlickie koło PZW. Każdy mógł 
spróbować umiejętności w sztuce 
łowienia ryb. O 16.00 ożyła scena 
pod ratuszem, na której wystąpili 
zespól muzyczny z MDK „Green 
Temper” i chór Belfersingers. Trzy 
godziny później przed dwutysięcz-
nym tłumem sympatyków i fanów 
stanął Kazik Staszewski i KULT, 
dając 2,5 – godzinny wspaniały 
koncert, który na długo pozostanie 
w pamięci publiczności. Dni Gorlic 
AD 2012 za nami. Zdały egzamin 
nowe rozwiązania urbanistyczne, 
zrealizowane na gorlickiej Starów-
ce w ramach rewitalizacji. Hitem 
stały się fontanny. Podczas imprez 
sprawdziły się nowe tarasy na 
Rynku, świetnie prezentował się 
trakt pieszy ulicy Piekarskiej, a 
taras na placu Dworzysko okazał 
się doskonałą sceną teatralną w 
plenerze. Swoją rolę spełnił także 
nowy pawilon informacyjny.
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W Konferencji wzięli udział 
członkowie zarządu gorlickiego 
Oddziału SIMP oraz zaproszeni 
goście, w tym sekretarz generalny 
SIMP Kazimierz Łasiewicki, zastępca 
burmistrza Gorlic Janusz Fugiel i wi-
cestarosta Karol Górski. Konferencję 
prowadził Prezes Oddział SIMP w 
Gorlicach Jarosław Mocarski. Jako 
pierwszy wystąpił Michał Górecki, 
pracownik działu historycznego 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-

Spotkanie stanowiło pod-
sumowanie programu bibliotera-
peutycznego „W krainie emocji”, 
prowadzonego przez pracowników 
Biblioteki Pedagogicznej w Gorli-
cach Małgorzatę Janusz i Małgo-
rzatę Romańską, które uzyskały 
Certyfikat nauczyciela biblioterapii.  
Konkurs „Mamo, tato, nie pal przy 
mnie!” był  także integralną czę-
ścią projektu „ Odświeżamy nasze 
miasto”, koordynowanego przez 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
w Gorlicach  i Miasto Gorlice. Idea 
tego konkursu ma na celu edukację 
w zakresie skutków używania tyto-
niu, w tym tzw. biernego palenia. 
Wszystkie prace plastyczne były 
piękne, mądre i zmuszające doro-
słych do myślenia. Komisja wybrała 
13. Autorzy otrzymali nagrody 
książkowe ufundowane ze środków 
na profilaktykę dla Miasta Gorlice. 
Dzieci obejrzały film profilaktyczny 
o szkodliwości  palenia, ponadto na 
scenie wystąpiły dwie grupy teatral-

Uczestników tego szlachet-
nego rajdu przywitał w naszym 
mieście zastępca burmistrza Gorlic 
Janusz Fugl. Podczas obecności 
w Gorlicach uczestników rajdu, 
mieszkańcy naszego miasta mogli 
skorzystać z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Rajd przez Pol-
skę dla polskich hospicjów to 
9-dniowy, tysiąckilometrowy rajd 
rowerowy z Bielska-Białej przez 
polskie góry - Beskidy, Tatry, 
Gorce i Bieszczady - z metą w 

Wystawa prezentuje wybrane projekty z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty przedstawione są poprzez 
fotografie i krótkie opisy umieszczone na podświetlanych pylonach. Pylony 
usytuowane są na mapie Małopolski z podziałem na powiaty. 

W Roku Ignacego Łukasiewicza 
Konferencja SIMP

5 czerwca br. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich  zorganizowało konferencję naukowo - 
techniczną z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza.

zowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce.  Przedstawił bardzo 
ciekawą prezentację multimedialną 
o życiu i działalności Ignacego Łu-
kasiewicza. Kolejną była prezentacja 
pracownika naukowego Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w 
Krakowie dr inż. Jana Artymiuka  
„Współczesne urządzenia wiertnicze 
do wierceń za ropą i gazem”, którą 
przedstawił Główny Inżynier NiUW 
Glinik Wiesław Bal.

Rajd przez Polskę
Gorlice były jednym z miast przystankowych na trasie Rajdu przez 

Polskę dla polskich hospicjów. Organizatorami Rajdu i sprawcami jego 
obecności w Gorlicach są: bielska Fundacja Babci Aliny, NZOZ DAR - 
MED w Brzozowie i Fundacja „W Trosce o Życie”, która obejmuje opieką 
i wsparciem dzieci oraz osoby dorosłe przewlekle lub nieuleczalnie 
chore. Pod opieką tych instytucji przebywa obecnie sześcioro dzieci z 
Gorlic. Do akcji chętnie włączył się Urząd Miejski w Gorlicach.

Krakowie. Rowerzyści odwiedzają 
na trasie 10 hospicjów, które 
otrzymają sprzęt od Fundacji. Pa-
tronem honorowym rajdu jest 
Maja Włoszczowska, mistrzyni 
świata kolarstwa górskiego, wice-
mistrzyni olimpijska z Pekinu. Po-
kłosiem wizyty uczestników akcji w 
naszym mieście było przekazanie 
na rzecz gorlickich podopiecznych 
hospicjum ssaków elektrycznych i 
koncentratora tlenu o łącznej war-
tości kilkunastu tysięcy złotych.

Małopolska przemiana
Do 2 lipca na płycie gorlickiego Rynku można było oglądać 

wystawę przybliżającą przemiany, do jakich doszło w Małopolsce 
dzięki absorpcji środków unijnych. Organizatorem tej wystawy „Ma-
łopolska – przemiana! Sukcesy wdrażania Funduszy Europejskich w 
Małopolsce” jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
Gorlice są jednym z kilkunastu miast, w których ta ekspozycja była 
dostępna dla publiczności. 
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Mamo, tato! Nie pal przy mnie!
19 czerwca br. w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się  

uroczystość rozdania nagród laureatom konkursu plastycznego 
„Mamo, tato! Nie pal przy mnie!”. Brali w nim udział uczniowie 
klas I - III oraz oddziału przedszkolnego Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 4 w Gorlicach. 

ne z Gorlickiego Centrum Kultury 
a na zakończenie w sali tanecznej 
odbyła się zabawa przy muzyce. 
Oto laureaci konkursu „Mamo, 
tato! Nie pal przy mnie!”: Oddziały 
przedszkolne: 1. Jan Apola, 2. Karol 
Stępniowski, 3. Julia Szura; Klasy 
I: 1. Tomasz Trybus, 2. Małgorzata 
Wszołek, 3. Gabriela Panek; Klasy II: 
1. Filip Kubala, 2. Damian Dobek, 3. 
Weronika Pabis; Klasy III: Wiktoria 
Żegleń, 2. Wiktoria Bochenek, 3. Ka-
rol Kowalski. Wyróżnienia: Magda-
lena Wachowska, Norbert Rogow-
ski i Natalia Kożuch. W uroczystej 
gali rozdania nagród uczestniczyli 
burmistrz Witold Kochan, kierow-
nik Bibiloteki Pedagogicznej Maria 
Cieśla, przedstawiciel Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
Aneta Honek oraz pełnomocnik 
Burmistrza ds. uzależnień Piotr 
Gajda. Moderatorem imprezy była  
Barbara Fugiel z Gorlickiego Cen-
trum Kultury.
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28 czerwca br. odbyła się XXI 
sesja Rady Miasta. Przede wszystkim 
była to sesja absolutoryjna. Zgodnie z 
art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych 
Rada Miasta jako organ stanowiący 
zobligowana jest do podjęcia uchwały 
w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Miasta w terminie do dnia 30 czerwca 
roku następującego po roku budżeto-
wym.  Przed głosowaniem nad uchwa-
łą absolutoryjną radni podjęli uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego z wykonania budżetu 
Miasta Gorlice za 2011 rok. Po zapo-
znaniu się właśnie ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta Gorlice 
za 2011, sprawozdaniem finansowym 
za 2011 rok, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o przedłożonym przez 
Burmistrza sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Miasta Gorlice za 2011 rok, 
informacją o stanie mienia komunal-
nego m. Gorlice oraz stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej wynikającym z 
wniosku dotyczącego absolutorium 
za 2011 rok i opinią RIO o wniosku 
Komisji Rewizyjnej o udzielenie ab-
solutorium – Rada Miasta Gorlice 
udzieliła Burmistrzowi Miasta Gorlice 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2011. Za głosowało 17 
radnych, 3 się wstrzymało, przeciw był 
jeden. W kolejnych dwóch uchwałach 

Sala Obrad Rady Miasta Gorlice im. Wojciecha Biechońskiego 
Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Miasta Gorlice absolutorium.

Rada Miasta dokonała zmiany Budżetu 
Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżeto-
wej Miasta Gorlice na 2012 rok, a także 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gorlice na lata 2012-2034.  
Zwiększono dochody budżetu o kwotę 
408 652 zł. O tę kwotę zwiększono 
wydatki bieżące – 202 652 zł i wydatki 
majątkowe – 206 000 zł. Kwota wydat-
ków bieżących zostanie wykorzystana 
na zajęcia edukacyjne i zakup pomocy 
dydaktycznych w klasach I-III szkół 
podstawowych. Zadanie to realizowane 
jest w ramach programu współfinan-
sowanego ze środków z UE i dotacji 
celowej z budżetu krajowego – projekt 
pn. „Po wiedzę i umiejętności bez ba-
rier”. Miasto nie ponosi dodatkowych 
kosztów. W wydatkach majątkowych 
zmieniono przeznaczenie dotacji ce-
lowej w wysokości 100 000 zł dla 
OSiR na sfinansowanie przebudowy 
przyłącza elektrycznego – 71 500 zł i 
na zakup osprzętu oraz modernizację 
zabezpieczeń na hali sportowej – 28 
500 zł; zmieniono też przeznaczenie 
dotacji celowej w wysokości 120 
000 zł – dla OSiR na sfinansowanie 

wydatków majątkowych związanych 
z wykonaniem kompleksu boisk do 
siatkówki plażowej – 101 500 zł, 18 
500 zł – modernizację traktów komu-
nikacyjnych prowadzących z basenu 
odkrytego na boiska do siatkówki.  
Kolejna zmiana przeznaczenia dotacji 
celowej dla OSiR w wysokości 270 000 
zł dotyczy sfinansowania modernizacji 
pomieszczeń na hali sportowej – 264 
000 zł i wykonania ogrodzeń wokół 
agregatów – 6 000 zł. Cztery uchwały 
Rady Miasta dotyczyły przystąpienia 
do zmiany lub uchwalenia zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta Gorlice. 
Uchwałami wyrażono też zgodę na 
zamianę nieruchomości położonych 
przy ul. Bieckiej i Kochanowskiego; 
sprzedaży prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości gruntowej 
przy ul. Młyńskiej; wyrażenia zgody na 
sprzedaż w drodze przetargu nieogra-
niczonego nieruchomości gruntowo-
budynkowej przy ul. Mickiewicza oraz 
ustanowienia stypendiów sportowych 
oraz nagród i wyróżnień dla osób fi-
zycznych za osiągane wyniki sportowe.  

Szczególną uchwałą podjętą na XXI 
sesji była uchwała w sprawie nadania 
imienia sali obrad Rady Miasta Gorlice. 
Na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gorlicach, 
przy pełnej akceptacji radnych sala 
obrad Rady Miasta otrzymała imię 
Wojciecha Biechońskiego – burmistrza 
Gorlic w latach 1887-1902, powstańca 
Powstania Styczniowego, człowieka, 
który „całe swoje życie poświęcił 
szlachetnym ideom romantycznym i 
pozytywistycznym, służbie Ojczyźnie 
i innym ludziom”. Gdy w 1902 roku – 
110 lat temu – zakończył swoją służbę 
dla m. Gorlice i wyjechał do Lwowa, 
pozostawił po swoim urzędowaniu 
park miejski, miejski bazar, szpital, 
Szkołę Żeńską, ochronkę, Towarzy-
stwo Gimnastyczne „Sokół”, Towa-
rzystwo Naftowe, Towarzystwo Kasy-
nowe, Towarzystwo Szkół Ludowych, 
Towarzystwo dla Handlu, Przemysłu i 
Rolnictwa, miejską kanalizację. Kiedy 2 
stycznia 1927 r. – 85 lat temu – odbył 
się Jego pogrzeb z generalskimi hono-
rami na Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie, w „Słowie Polskim” pisano: 
„Wojciech Biechoński – mąż (…) o 
nieskazitelnym charakterze, kryształo-
wej duszy, serca czułego na nieludzką 
dolę, ofiarnego, uczynnego, gotowego 
do największych poświęceń”.

ALICJA NOWAK, w imieniu 
mieszkańców Sokoła prosiła o wy-
konanie przejścia dla pieszych w 
okolicy przystanku autobusowego 
przy ulicy Dukielskiej. Wzmożony 
ruch samochodowy, związany między 
innymi z otwarciem nowej placówki 
handlowej, brak bezpiecznego ozna-
kowanego przejścia stanowi poważne 
zagrożenie dla pieszych użytkowników 
dróg. (Odp.: Wystosowano pismo do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie w sprawie wykonania przejścia dla 
pieszych w ciągu ul. Dukielskiej, w oko-
licach przystanku autobusowego).

W związku z bardzo złym sta-
nem schodów przy ul. Węgierskiej 48, 
prowadzących do Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
zwróciła się z prośbą o podjęcie działań 
zmierzających do ich zabezpieczenia, 
bądź zobligowanie do tego właścicie-
la. (Odp.: Zwrócono się do zarządcy 
terenu, tj. Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach z prośbą o dokonanie prze-
glądu i remontu tego obiektu).

W związku ze skargami użyt-
kowników parkingów i przystanków 
autobusowych na panujący w tych 
miejscach nieporządek, prosiła o zo-

XX SESJA RADY MIASTA - INTERPELACJE I ODPOWIEDZI
bowiązanie osób odpowiedzialnych za 
ich stan do rzetelnego wywiązywania 
się z obowiązku i sprzątania miejsc, za 
których użytkowanie pobierają opłaty. 
(Odp.: Wystąpiono do jednostek ob-
sługujących płatne miejsca postojowe 
usytuowane w obrębie dróg publicz-
nych na terenie miasta, tj. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach oraz 
do Powiatowego Zarządu Drogowego 
w Gorlicach z przypomnieniem o 
obowiązkach).

Nawiązując do udzielonej przez 
Radę Miasta na kwietniowej sesji zgo-
dy na sprzedaż działek w Małastowie, 
a z uzyskanej sumy zapłacenie Agencji 
Nieruchomości Rolnych ponad pół 
miliona za ich niezgodne z prawem 
zbycie, pytała i wnioskowała:

1. Czy władze miejskie zwrócą się do 
gminy Sękowa o zwrot sumy, którą 
Gorlice muszą zapłacić Agencji 
za podarowany Sękowej grunt? 
(Odp.: Obecnie prowadzone jest 
administracyjne postępowanie wy-
jaśniające odnośnie roszczeń ANR, 
co do zwrotu naliczonej opłaty, a 
jeśli to nie przyniesie oczekiwanych 
skutków zaniechania żądania opła-
ty, sprawę rozstrzygnie właściwy 

sąd).

2. Przypominając, że na ostatniej se-
sji, podczas dyskusji poprzedzają-
cej głosowanie uchwały dotyczącej 
udzielenia przez Radę zgody na 
sprzedaż działek w Małastowie, 
przewodniczący B. Musiał po-
wiedział, że Miasto nie miało na 
Magurze nic, oprócz urządzeń, 
które odsprzedano za milion sto 
pięćdziesiąt tys, prosiła o wyjaśnie-
nie, jak się ma do tej wypowiedzi, 
podpisana przez Przewodniczą-
cego uchwała nr 516/LIV/6 z 19 
października 2006 r., którą Miasto 
Gorlice wnosiło do mającej po-
wstać spółki "Magurskie Centrum 
Narciarsko-Rekreacyjne" środków 
trwałych o wartości rynkowej 2 
290 462 zł oraz wkładu pieniężne-
go w postaci działek w Małastowie 
i na Magurze Małastowskiej o 
wartości rynkowej 2 337 345 
złotych. (Odp.: Uchwała Nr 516/
LIV/6 Rady Miasta Gorlice z dnia 
19 października 2006 r. nie była 
wykonana z przyczyn niezależnych 
od Miasta i tym samym nie została 
utworzona spółka "Magurskie 
Centrum Narciarsko-Rekreacyjne 
w Gorlicach" Wykazany w uchwale 

wkład niepieniężny (aport) do 
spółki w postaci nieruchomości 
gruntowych w Małastowie oraz 
środków trwałych i sprzętu słu-
żących dla wyciągu narciarskiego 
na Magurze Małastowskiej nie 
był przedmiotem przekazania, w 
związku z czym Gmina Miejska 
Gorlice nie doznała obciążeń finan-
sowych. Powołana uchwała z dnia 
19 października 2006 r. została 
zmieniona uchwałą Nr 77/XII/2007 
z dnia 19 lipca 2007 r. w części 
dotyczącej wniesienia aportu w 
postaci środków trwałych).

Wnioskowała, żeby miasto 
wystąpiło z roszczeniem cywilnym o 
zwrot równowartości kwoty żądanej 
przez Agencję przeciwko osobom 
odpowiedzialnym za podjęcie uchwał, 
zezwalających na rozporządzenie w 
sposób bezprawny mieniem gminy 
Gorlice. (Odp.: Wszelkie decyzje zwią-
zane ze zbyciem nieruchomości w 
Małastowie podejmowane były przez 
Radę Miasta w formie uchwał, nato-
miast tylko ich wykonanie powierzone 
było Burmistrzowi Miasta Gorlice, jako 
organowi wykonawczemu. W sprawie 
dalszego funkcjonowania wyciągu nar-
ciarskiego na Magurze Małastowskiej i 
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Wcześniej, bo 19 czerw-
ca br. w MZS Nr 4 w Gorlicach 
podsumowano sukcesy osiągane 
przez uczniów gorlickich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 
w konkursach edukacyjnych or-
ganizowanych przez Małopolskie 
Kuratorium Oświaty. W tej uro-
czystej gali wziął udział burmistrz 
Witold Kochan, kierownik Wydziału 
Oświaty Aleksander Augustyn, prze-
wodniczący Komisji Oświaty RM, 
Augustyn Mróz i przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów RM, 
Aleksander Kumorkiewicz. W finale 
szczebla wojewódzkiego konkur-
sów przedmiotowych uczestniczyło 
w tym roku 28 uczniów, kilku z 
nich wielokrotnie. Nad znakomi-
tymi wynikami wyróżniających się 
uczniów czuwało 21 nauczycieli. 
Gorlickie szkoły mogą pochwalić 
się również sześcioma laureatami 
konkursów wojewódzkich. Na 
szczególną uwagę zasługuje uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 4, który 
dwukrotnie znalazł się w gronie lau-
reatów. Gratulacje tym wybijającym 
się uczniom,  ich rodzicom i nauczy-
cielom złożył burmistrz Witold Ko-

w Małastowie odbyło się spotkanie w 
dniu 27 sierpnia 2007 r. z udziałem 
radnych Miasta Gorlice, na którym 
zapadły decyzje m.in. o sprzedaży 
wyciągu narciarskiego na Magurze 
Małastowskiej. W ślad za tym podjęta 
została przez Radę Miasta Gorlice 
uchwała Nr 277/XXIX/2008 z dnia 
13 listopada 2008 r. w sprawie skład-
ników majątkowych stanowiących 
własność Gminy Miejskiej Gorlice, 
położonych na Magurze Małastow-
skiej. Uchwała ta została zrealizowa-
na i z tego tytułu uzyskano wpływy 
w wysokości 1 150 000 zł). 

JOANNA BUBAK złożyła 
wniosek, aby zabezpieczyć środki 
finansowe na zaprojektowanie i 
wykonanie obejścia wokół budynku 
GCK oraz tablic informujących o 
odbywających się imprezach. (Odp.: 
W najbliższym czasie będzie zorgani-
zowane spotkanie w tej sprawie, na 
którym omówione zostaną szczegóły 
dotyczące zakresu finansowania i 
zakresu rzeczowego tego zadania).

Pytała się też, czy burmistrz 
interweniował do zarządcy drogi w 
sprawie wykonania zjazdów z drogi 

krajowej (na naszym odcinku ul. 
Bieckiej) do cmentarzyka z I wojny 
światowej i do posesji prywatnej 
państwa Gurbów. (Odp.: Kilkakrot-
nie w tej sprawie były prowadzone 
rozmowy z przedstawicielami Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad w Krakowie, w tym z zastępcą 
dyrektora Agnieszką Wachowską 
na temat realizacji tego zadania. 
Z uzyskanej informacji wynika, że 
naprawa zjazdów nastąpi w okresie 
do 30 czerwca br.) 

MICHAŁ DIDUCH, zwrócił 
się z zapytaniem, czy w projekcie 
realizowanej inwestycji modernizacji 
lodowiska miejskiego uwzględniono 
wykorzystanie ciepła powstającego 
przy pracy agregatów schładzają-
cych płytę lodowiska, które w zimie 
mogłoby na przykład ogrzać wodę 
na krytej pływalni lub pomieszczenia 
hali sportowej. (Odp.: W ramach 
wykonanej dokumentacji projektowej 
nie było przewidywane opracowanie 
odrębnego projektu odzysku ciepła 
z uwagi na jego znikomy uzysk. 
Dodatkowo podrożyłoby to wartość 
inwestycji o wykonanie dodatkowej 

sieci oraz infrastruktury technicznej. 
Z uzyskanych od projektanta infor-
macji optymalny uzysk ciepła z agre-
gatów chłodniczych następuje przy 
temperaturze otoczenia od +10° C do 
+15° C. W okresie działania lodowiska 
takich dni jest bardzo niewiele. Przy 
temperaturach ujemnych agregat 
wydziela nieznaczną ilość energii 
cieplnej. Ekonomiczne uzasadnienie 
wykorzystania wytworzonego ciepła 
przez agregaty chłodnicze ma lodo-
wisko o całorocznej eksploatacji).

Pytał też, czy w związku z 
planowaną inwestycją tj. montażem 
kolektorów słonecznych na schodach 
krytej pływalni zaprojektowane usy-
tuowanie kolektorów słonecznych 
uwzględnia maksymalny pobór 
energii słonecznej przez cały dzień 
oraz, czy wysokie drzewa rosnące 
na poboczu ulicy Sienkiewicza nie 
ograniczą poboru energii słonecznej 
przez solary. (Odp.: Specyfika pracy 
kolektorów słonecznych cieczowych 
wyklucza usytuowanie kolektorów w 
taki sposób, aby można było zagwa-
rantować maksymalny uzysk energii 
w ciągu całego dnia. Rozwiązaniem 

pozwalającym na spełnienie takie-
go warunku byłoby zastosowanie 
trakingu, czyli możliwości zmiany 
kierunku ustawienia kolektorów wraz 
ze zmianą położenia słońca. Wadą 
takiego rozwiązania jest ogromny 
wzrost kosztów inwestycji oraz kosz-
tów eksploatacji, niewspółmierny 
do wzrostu uzysku energetycznego. 
W przypadku krytej pływalni w 
Gorlicach kolektory skierowane 
będą na południowy-wschód, czyli 
największy uzysk energii będzie 
w godzinach przedpołudniowych. 
Drzewa, o których jest mowa w in-
terpelacji usytuowane są po stronie 
południowo-zachodniej, więc ich 
wpływ na pracę kolektorów będzie 
zauważalny po południu, ale i tak 
kolektory w tym czasie będą praco-
wać z mniejszą wydajnością, gdyż 
są skierowane w innym kierunku. 
W projekcie uwzględniono kierunek 
usytuowania kolektorów i godziny 
w jakich system będzie pracował. 
Zamontowane kolektory będą po-
siadać wysokoselektywny absorber, 
dzięki czemu będą pobierać energię 
również ze światła rozproszonego).

29 czerwca br. zakończył się rok szkolny 2011/2012. We wszystkich sześciu zespołach szkół rozdano świadectwa. Otrzymało je 2 283 
uczniów- 1416 w szkołach podstawowych, 867 – w gimnazjach. 243 zakończyło naukę w szkole podstawowej i po wakacjach zawitają do 
gimnazjów. 309 gimnazjalistów pożegnało się z gimnazjum – po wakacjach będą kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych. 

chan, życząc znakomitych wyników 
i sukcesów również w następnych 
latach. Oto pełna lista laureatów i 
ich nauczycieli. Szkoła Podstawowa 
nr 1: Laureaci: Szymon Piechowski, 
konkurs przyrodniczy, nauczyciel 
Teresa Koczera; Mateusz Węgrzyn, 
konkurs „Losy żołnierza i oręża 
polskiego w latach 1768-1864. Od 
Konfederacji Barskiej do Powstania 
Styczniowego”, nauczyciel Tomasz 
Karp. Finaliści: Szymon Piechowski, 
konkurs „O wolność Rzeczypo-
spolitej. Tadeusz Kościuszko i 
książę J. Poniatowski - żołnierze 
wolności”, nauczyciel Tomasz 
Karp; Mateusz Węgrzyn, konkurs 
„O wolność Rzeczypospolitej…”, 
nauczyciel Tomasz Karp; Dominika 
Dziuban, konkurs humanistyczny, 
nauczyciel Marta Stabach. Szkoła 
Podstawowa nr 4: Laureat: Łukasz 
Zimowski, konkurs „O wolność 
Rzeczypospolitej…”, nauczyciel 
Beata Tomasik; Łukasz Zimowski, 
konkurs „Losy żołnierza i oręża 
polskiego …”, nauczyciel Beata 
Tomasik. Szkoła Podstawowa nr 5, 
Laureat: Marzena Piecuch, konkurs 
humanistyczny, nauczyciel Joanna 

Bogusz; Finalista: Justyna Ryba, 
konkurs humanistyczny, nauczyciel 
Iwona Gryzik. Szkoła Podstawowa 
nr 6, Laureat: Kacper Korzeń, 
konkurs „Losy żołnierza i oręża 
polskiego …”, nauczyciel Bożena 
Skałba. Gimnazjum nr 1: Finaliści: 
Kamil Wójtowicz, konkurs chemicz-
ny, nauczyciel Danuta Banaszek; 
Kamil Wójtowicz, konkurs języka 
angielskiego, nauczyciel Grażyna 
Kaszałowicz; Kamil Wójtowicz, kon-
kurs biologiczny, nauczyciel Teresa 
Koczera; Norbert Kania, konkurs 
biologiczny, nauczyciel Teresa 
Koczera; Karolina Gościmińska, 
konkurs biologiczny, nauczyciel 
Teresa Koczera; Martyna Dziedziak, 
konkurs biologiczny, nauczyciel 
Teresa Koczera; Martyna Dziedziak, 
konkurs biblijny, nauczyciel s. 
Marta Niemiec, Szymon Przybyl-
ski, konkurs biblijny, nauczyciel s. 
Marta Niemiec, Miłosz Janowski, 
konkurs biblijny, nauczyciel s. 
Marta Niemiec, Ewa Mikus, konkurs 
biblijny, s. Marta Niemiec; Karolina 
Hałgas, konkurs biblijny, nauczyciel 
s. Marta Niemiec. Gimnazjum nr 3, 
Laureat: Dawid Kudławiec, konkurs 

historyczny, nauczyciel Jolanta 
Firszt, Finalista: Renata Ziółkowska, 
konkurs biologiczny, nauczyciel Ka-
tarzyna Zawilińska. Gimnazjum nr 4, 
Finaliści: Mateusz Piekarski, kon-
kurs fizyki i astronomii, nauczyciel 
Danuta Matuszko; Radosław Foryś, 
konkurs biologiczny, nauczyciel 
Marta Gunia; Karol Rosół, konkurs 
biologiczny, nauczyciel Marta Gunia; 
Szymon Juda, konkurs informatycz-
ny, nauczyciel Stanisław Dziedziak. 
Gimnazjum nr 5, Finaliści: Kornelia 
Warecka, konkurs języka angielskie-
go, nauczyciel Magdalena Tokarz; 
Klaudia Nosal, konkurs fizyki i 
astronomii, nauczyciel Stanisław 
Karpiński; Klaudia Nosal, konkurs 
chemiczny, nauczyciel Stanisława 
Gut; Piotr Sawiuk, konkurs fizyki 
i astronomii, nauczyciel Stanisław 
Karpiński; Karol Bartusiak, konkurs 
geograficzny, nauczyciel Halina 
Klimek; Paweł Pastuszak, konkurs 
informatyczny, nauczyciel Dorota 
Chrząszcz; Jakub Dec, konkurs 
informatyczny, nauczyciel Dorota 
Chrząszcz; Kamil Kosiński, konkurs 
informatyczny, nauczyciel Dorota 
Chrząszcz.

KAŻDY DZIEŃ JEST PODRÓŻĄ DO WIEDZY
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Beneficjentem wpływów z 
imprezy był Oskar Apola - czte-
rolatek z porażeniem mózgowym, 
poddawany obecnie kosztownym 
zabiegom rehabilitacyjnym.

Koncert trwał od 15.00 do 
21.00. Występowały solistki z MZS 
nr 5: Małgorzata Czech, Zuzanna 
Śliwa, Weronika Nabożna, Domi-
nika Druciak, Maciej Mendowski 
z MZS nr 3, Ewa Kowalska z MZS 
nr 1 i Liliana Janowska z MZS 
nr 4. Na scenie zaprezentowały 
się również  zespoły artystyczne 
Gorlickiego Centrum Kultury: 
„Kolorowe nutki”, „Wesołe nutki”, 
„Rytm”, „Axel”, „Swing”, „Roz-
tańczone szósteczki”, „Uśmiech”, 

Dzieci zwiedziły „Ranczo 
w Dolinie” - ośrodek przystoso-
wany do gier i zabaw dla dzieci. 
Jedną z wielu atrakcji, z których 
skorzystali uczestnicy wycieczki 
były jazda na kucyku i quadach. 
Wśród zorganizowanych za-
baw – wielkim powodzeniem 
cieszyło się szukanie złota. Dla 
wszystkich poszukiwaczy „złota” 
przewidziane były nagrody w po-
staci słodyczy, a dla najlepszego 
– specjalny dyplom. Tym najlep-
szym okazał się Kamil Piechota. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w świetlicach prowadzo-
nych przez instruktorów Gorlickiego Centrum Kultury przy ulicy: Tuwima, 
Pod Lodownią, Wyszyńskiego, Krasińskiego, Michalusa i Dukielskiej zor-
ganizowano szereg atrakcji i imprez. Odbywały się: występy dziecięcych 
i młodzieżowych teatrzyków oraz zespołów tanecznych. Przeprowadzone 

zostały gry i zabawy, konkursy z nagrodami, quizy oraz konkurencje spor-
towe. Wiele radości sprawiły dzieciom upominki i słodycze ufundowane ze 
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM, 
GCK oraz sponsorów. Dzień Dziecka był prawdziwym „świętem radości” 
o czym świadczyły uśmiechnięte dziecięce buzie.

OSIEDLOWY DZIEŃ DZIECKA Z GCKKoncert dla Oskara
23 czerwca br. na Jarmarku Pogórzańskim odbył się koncert chary-

tatywny dla Oskara. Został zorganizowany z inicjatywy Młodzieżowej Rady 
Miasta, przy współpracy Gorlickiego Centrum Kultury, Młodzieżowego 
Domu Kultury oraz gospodarza obiektu - Jarmarku Pogórzańskiego.

Młodzieżowy Zespół Taneczny 
„Pogórzanie-bis” oraz Regionalny 
Zespół Taneczny „Pogórzanie”, a 
także wokalistki Anna Łątka, Jo-
anna Kłusek, Aneta Krzysztoń. W 
prezentacji zespołów artystycznych 
z Młodzieżowego Domu Kultury 
wystąpiły „Broker”, „Be free-mini”, 
„Be free”, zespół tańca towarzy-
skiego, zespół tańca nowoczesne-
go oraz wokalistki Katarzyna Gajda, 
Joanna Cyran, Katarzyna Stępień, 
Patrycja Przybyłowicz.

Na zakończenie uczestni-
kom imprezy umilały czas zespoły 
muzyczne Drive Me Insane (GCK), 
Distortion (GCK) oraz Cegła z 
Ropy.

Wycieczka do Rancza w Dolinie
Przedsmak wakacji

9 czerwca br. Zarząd Osiedla nr 5 w Gorlicach zorganizował dla 
dzieci z osiedla Młodych wycieczkę do Łękawki Tarnowskiej.

Do dyspozycji maluchów były 
również trampoliny, zjeżdżalnia, 
huśtawki i dmuchany zamek. 
Dzieci zwiedziły też mini ZOO, w 
którym obserwowały poczynania 
wielbłąda dwugarbnego. Po tak 
miło i wesoło spędzonym czasie 
żal było powracać do Gorlic. Wy-
cieczka ta była realizacją zapisów 
Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w zakresie orga-
nizacji czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży. 
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„Koncert" to chyba niezbyt 
dobre określenie. Każdy, kto słyszał 
jak Julia śpiewa, wie, że zawsze jest to 
właściwie modlitwa. Jej przejmujący 
głos stwarza prawdziwie modlitewny 
nastrój. To, w czym uczestniczyliśmy, 
należałoby nazwać "modlitewnym mi-
sterium". Wrażenie potęgowało jeszcze 
miejsce - cerkiew grekokatolicka. Nie 
trzeba było znać języka łemkowskiego i 
zaglądać do programu, żeby się zorien-
tować, że Julia – śpiewając – modli się, 
tymi pieśniami nabożnymi, z których 
jedne nawiązywały do Psalmów, inne 
miały w tytule "Mołytwa", a jeszcze 
inne – "Otcze nasz", czy "Boguro-
dzica". Warto jeszcze wspomnieć o 
muzykach towarzyszących. W Liturgii 
Kościoła Wschodniego nie używa się 
instrumentów. Czy więc nie stanowiły 
one jakiegoś dysonansu w tym, co 
nazwałem "modlitewnym misterium, 
odbywającym się w czynnej przecież 
grekokatolickiej cerkwi? Otóż nie. 
Misterium Julii odbywało się poza 
kontekstem liturgicznym, nie ma 
więc mowy o naruszeniu Tradycji 

Modlitewne misterium
27 maja br. w ramach XIV Małopolskich Dni Dziedzictwa 

Kulturowego, w Łosiu, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy odbył się 
koncert Julii Doszny, której towarzyszyli: Jacek Sribniak na klawi-
szach i klarnecie oraz Martiros Dawtian na skrzypcach.

Wschodniej. Z drugiej strony, choć 
Julia cudownie śpiewa a capella, 
to przecież instrumenty z innego 
pochodzące świata, wprowadzały 
pewną nową jakość, inne rozłożenie 
kontrastów i akcentów. Było to coś 
w rodzaju dialogu różnych Tradycji. 
Znakomite było wprowadzające Adagio 
Jana Sebastiana Bacha, na klarnecie w 
wykonaniu Jacka Sribniaka. Bach to 
niemiecka kultura luterańska. Jednak 
cała twórczość Bacha przeniknięta 
jest żarliwością religijną, wprost ku 
Bogu kierowaną. Tak więc, nie ma dy-
sonansu, gdy różne kultury spotykają 
się w modlitwie ku jednemu Bogu, 
niezależnie od tego, czy ta modlitwa 
wyrażana jest głosem, czy za pomocą 
instrumentów. Jeśli tylko to, co ro-
bimy, robimy na chwałę Boga, a nie 
własną, to znikają podziały i jednoczą 
się serca, myśli i uczucia, i tak właśnie 
stało się podczas koncertu Julii.

Za to właśnie jestem jej wdzięcz-
ny i dziękuję z całego serca.

Bogdan Strachowski

KULTURA, SZTUKA I PLENER W DWORACH KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW
”Ogród Sztuk - Uwolnić Sztukę” 

W dniu 10 czerwca br. w 
Ośrodku Konferencyjno-Wystawien-
niczym Kasztel w Szymbarku odbyły 
się imprezy w ramach  7. Festiwalu 
Święta Ogrodów pt.”Ogród Sztuk 
- Uwolnić Sztukę”.  Podczas nie-
dzielnego popołudnia, można było 
czynnie uczestniczyć w lirycznym i 
nastrojowym koncercie wirtuoza gry 
na lutni Antoniego Pilcha, posłuchać 
recytacji poezji w jego wykonaniu 
oraz wspólnie z nim muzykować. Ten 
wyjątkowy koncert muzyki dawnej 
urzekł wszystkich gości. Nawiązując 
do tradycji wieków średnich Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej - Wolna 
Najemna Kompania Kasztelanii Szym-
barskiej, rozbiła swój obóz tuż przed 
Kasztelem. Mimo ulewz niestrudzeni 
rycerze z Bractwa Rycerskiego 46. 
Chorągwi Zygmunta Gryfity z Bo-
bowej u boku bohaterskich wojów 
Kompanii Kasztelanii Szymbarskiej 
zdobyli Kasztel. Dla miłośników teatru 
w spektaklu „Ogrody nieobojętnych” 
wystąpiła grupa „BETHOVEN ART” 
pod kierownictwem Ireny Załuskiej, 
przy współpracy teatralno-muzycznej 
Tomasza Kmiecika z krakowskiej Piw-
nicy pod Baranami. Oficynę Dworską 
przy Kasztelu i Restaurację San Marco 
znajdującą się w starym Dworku 
Mieszczańskim, uczestnicy spotkania 
oglądali  prezentację multimedialną o 
historii ogrodów. 

Redagowała Barbara Zasowska
„Familijny piknik pod jabłonką – 

kocyk, młode ziemniaczki, pierogi, 
maślanka”

17 czerwca br.w godzinach 
popołudniowych w Skansenie Wsi 
Pogórzańskiej w Szymbarku im. 
Prof. Reinfussa, który jest oddzia-
łem Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów w Gorlicach, odbył się 
„Familijny piknik pod jabłonką”. 
Uczestnicy imprezy mogli skorzystać 
z wielu atrakcji : zwiedzanie skansenu 
z przewodnikiem,  gry i zabawy dla 
dzieci, malowanie twarzy i ciała, wy-
stęp kapeli w repertuarze biesiadnym,  
wspólne muzykowanie, możliwość  
konsumpcji  dań ludowych: pierogów 
ruskich, młodych ziemniaczków z 
koperkiem i kefirem oraz tradycyjnej 
grillowanej kiełbaski.  Na pikniku pa-
nowała rodzinna atmosfera i uczest-
niczyło w nim 313 osób.

Miesiąc Papieski

Miesiąc czerwiec  w Galerii 
Sztuki” Dwór Karwacjanów” i” Ośrod-
ku Konferencyjno-Wystawienniczym 
Kasztel w Szymbarku”  był wyjąt-

kowy za sprawą wystaw papieskich 
goszczących w  tych oddziałach. Sam 
Arturo Mari i Baik Nam Sik prezento-
wali swoje fotografie Papieża Polaka w 
wystawie „Jan Paweł II Apostoł Poko-
ju” w Gorlickiej Galerii Sztuki. Ta wy-
jątkowa wystawa wielkoformatowych  
zdjęć ukazuje różne momenty z życia 
Ojca Świętego, architekturę sakralną 
Watykanu, wielkie zbiorowiska ludzkie 
a nawet krajobrazy polskie. Wystawę 
można było oglądać w dniach 1 -27 
czerwca. Natomiast 22 czerwca br. 
W Szymbarskim Kasztelu odbyło się 
uroczyste otwarcie drugiej wystawy 
autorstwa Adama Bujaka znanego 
fotografa papieskiego. Wystawa zaty-
tułowana „Błogosławiony Jan Paweł 
II. Droga do świętości” ma charakter 
plenerowy i można ją bezpłatnie oglą-
dać do 13 lipca. 

Wystawa: Iwona Bugajska-Bigos, 
Anna Kałamarz-Kucz - malarstwo

15 czerwca br. w Oficynie 
Dworskiej znajdującej się w obrębie 
„Ośrodka Konferencyjno Wysta-
wienniczego Kasztel w Szymbarku” 
odbył się uroczysty wernisaż wy-
stawy malarstwa, autorstwa dwóch 
artystek: Iwony Bugajskiej-Bigos 
oraz Anny Kałamarz-Kucz. Panie 
łączy wieloletnia artystyczna przyjaźń. 
Na wystawie, która gości  jeszcze do 
15 lipca, prezentujemy malarstwo, 
tkaninę artystyczna oraz emalię au-
torstwa Iwony Bugajskiej-Bigos oraz 
malarstwo i papier czerpany  Anny 
Kałamarz-Kucz. Obydwie artystki 
są absolwentkami Wydziału  Malar-
stwa na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych.  Łączy je również praca 
wykładowcy na wyższych uczelniach 
oraz wspólne wystawy. 

Robert Rumin – Ikony

22 czerwca br.  w Cerkwi 
grecko-katolickiej pw. Świętych 
Kosmy i Damiana w Bartnem odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy ikon 
Roberta Rumina – artysty, malarza, 
który w swojej twórczości inspiruje 
się ikoną bizantyjską.  Autor tworzy 
śmiałe połączenia tematyki tradycyj-
nej z tematyką współczesną. Gości 
przywitała Klaudia Zbiegień, kierownik 
oddziału Muzeum „Zagroda Maziar-
ska” w Łosiu z Cerkwią w Bartnem.  
Wernisaż uświetnił słowem wstęp-
nym ksiądz Cidyło, opiekun Cerkwi 
w Bartnem i miejscowy proboszcz 
parafii prawosławnej.  Zgromadzeni 
goście, oprócz ikon, mogli podziwiać 
również wystawę szat liturgicznych.

Redagowała: Natalia Pacana

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



Str. 11Czerwiec 2012

KULTURA, SZTUKA I PLENER W DWORACH KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW

„Muzyka łączy pokolenia”  - takie było motto festynu przy 
Parafii św. Jadwigi w Gorlicach, który odbył się 24 czerwca br. W 
tym niedzielnym święcie parafii, dzielnicy Zawodzie i całego miasta 
Gorlice występowały: dzieci z Przedszkola Sióstr Służebniczek i 
dzieci z świetlicy parafialnej „Przystań”, zespół Step Band . Wielkim 
uznaniem cieszyła się piosenka biesiadna grupy „Młodzi duchem” 
w wykonaniu seniorów tej dzielnicy oraz piosenka popularna w 

wykonaniu zespołu Reflex i solistek. Koncert kapeli góralskiej 
Bajeranty zachwycił uczestników festynu i zachęcił do zabawy 
tanecznej z Bajerantami. Oczekiwaną atrakcją dla wszytskich było 
losowanie nagród w loterii fantowej. 

Ponadto przy kościele tradycyjnie działało wesołe miastecz-
ko, a na spragnionych i głodnych czekały stoiska gastronomiczne. 
Za rok jubileuszowy – 15. Festyn Parafialny. 

Festyn u św. Jadwigi
K U R I E R  G O R L I C K I
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Dwie konkurencje - zapasy w stylu wolnym i siatkówka plażowa rozgrywane 
są w Gorlicach. W dniach 30 czerwca - 1 lipca w sali sportowej Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 1 w Gorlicach rywalizowali najlepsze polskie zapaśniczki i najlepsi polscy 
zapaśnicy młodego pokolenia. Do Gorlic przyjechało około 400 osób, w tym 160 
zawodników i 140 zawodniczek z województw całej Polski. Koszty organizacyjne 
zawodów pokryło Ministerstwo Sportu, a część funduszy przeznaczonych zostanie 
na doposażenie bazy gorlickich zapasów.  W zawodach uczestniczyli, wyłonieni 
drogą eliminacji, najlepsi polscy zapaśnicy i zapaśniczki z rocznika 1995 i młodsi. 
Walki eliminacyjne trwały w sobotę – od 9.00 do 20.00. W przerwie , o godzinie 
15.30 odbyło się uroczyste otwarcie XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w zapasach stylu wolnego. Wzięły w nim udział władze samorządowe miasta i 
powiatu - wicestarosta Karol Górski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman 
Dziubina i gospodarz imprezy burmistrz Witold Kochan, który powitał wszystkich 
uczestników, trenerów, sędziów i dokonał oficjalnego otwarcia. Walki finałowe 
odbywały się w niedzielę. Najlepszym w poszczególnych wagach wręczono medale 
i dyplomy. Olimpijskie emocje powtórzą się w Gorlicach w dniach 21 - 22 lipca. 
Będziemy wówczas gościć najlepszych w Polsce kadetów uprawiających siatkówkę 
plażową. Zawody tej dyscypliny będą rozgrywane na boiskach, które powstają na 
terenie między krytą pływalnią a otwartym basenem. 

Olimpiada w Gorlicach
Co prawda tylko XVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach let-

nich. W 2012 roku Małopolska, w tym także Gorlice goszczą jej uczestników. 
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