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W SKANSENIE „MAGDALENA”

MAJOWE PIKNIKI W GORLICACH
PIKNIK INTEGRACYJNY

20 maja br. odbył się w Gorlicach I Piknik Integracyjny. Był 
wspólną inicjatywą Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miasta Gorlice. Tej szlachetnej impre-
zie patronowali: starosta Mirosław Wędrychowicz, przewodniczący 
Rady Powiatu Gorlickiego Markek Bugno, burmistrz Gorlic Witold 
Kochan i przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiał. Od-
bywał się w ramach III Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
Był wspaniałą integracją mieszkańców powiatu gorlickiego – tych 
niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. 

PIKNIK NAFTOWY

31 maja br., w samo południe odbyła się uroczystość otwarcia 
i poświęcenia Skansenu Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gor-
licach. Jego twórcą jest ostatni kierownik kopalni „Magdalena” Ka-
zimierz Dudek. To jego tradycja rodzinna, pasja, upór, przekonanie, 
że trzeba ten znikający świat „ocalić od zapomnienia” doprowadziły 
do stworzenia skansenu przemysłu naftowego. Własnymi rękami, 
życzliwością i pomocą takich jak on pasjonatów tworzył przez osiem 
lat na miejscu dawnej kopalni dzieło swojego życia -skansen.

NA JARMARKU POGÓRZAŃSKIM
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Oficjalnego otwarcia skansenu przy ul. Lipowej dokonał burmistrz 
Gorlic Witold Kochan. Obecni byli radni rady miasta z przewodniczącym 
Bogdanem Musiałem, wicestarosta Karol Górski, wiceprzewdoniczący 
Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina, wójtowie  okolicznych gmin, 

mieszkańcy Gorlic, młodzież, grupa studentów krakowskiej AGH oraz 
słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku, którzy szli do skansenu „śladami 
Ignacego Łukasiewicza”. Nie było przecięcia wstęgi, były za to szczypce 
i młot, którymi burmistrz Witold Kochan symbolicznie wykuł podkowę. 
Wspólnie z Kazimierzem Dudkiem przybił ją do ściany wieży wiertni-
czej - na szczęście. Poświęcenia dokonał ks. Andrzej Mucha długoletni 
proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Po części oficjalnej rozpoczął 
się I Piknik Naftowy. Dopisała piękna słoneczna pogoda.

Rozpoczął się mszą św. W Bazylice Mniejszej pw. Nar. NMP w intencji 
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którą odprawił ks. Andrzej Kluz, 
kapelan gorlickiego szpitala. Po niej uczestnicy w barwnym korowodzie, z 
dominacją koloru żółtego – koloru nadziei, przemaszerowali w I Gorlickim 
Marszu Żonkilowym ulicami 3 Maja, Łukasiewicza, Kołłątaja i Biecką na 
Jarmark Pogórzański w Gorlicach. Tutaj – po oficjalnym otwarciu I Pikniku 
Integracyjnego przez włodarzy miasta i powiatu odbyło się podsumowanie 

konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Dzienne Ośrodki Wsparcia 
oraz wspólna zabawa do godzin nocnych. Na scenie wystąpili podopieczni: 
DOW z Gorlic i Bobowej, Domu Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Caritas z 
Gorlic, Warsztatów Terapii Zajęciowej Rodzina (WTZ) z Gorlic oraz Spe-
cjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z Kobylanki i Szymbarku, 

a także zespoły Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach. Na uczestników 
pikniku czekały też stoiska z dorobkiem artystycznym – rękodziełem – osób 
niepełnosprawnych. Wiele wyrobów znalazło nabywców. Atrakcją pikniku 
był niepełnosprawny artysta Stanisław Kmiecik, który maluje obrazy ustami 

i stopami. Dzieci podziwiały popisy Bractwa Rycerskiego z Szymbarku, 
cieszyły się z możliwości „zwiedzenia” wozu strażackiego, wozu policyjnego 
i karetki pogotowia, a także z zabawy na "dmuchańcach". Natomiast dorośli 
korzystali z badań ciśnienia, poziom cukru, uczyli się udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, odwiedzali stoiska informacyjne Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Lokalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia 
„Patronus”, „Sprawne smoki”, Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, 
Stowarzyszenia „Klub Gorlickich Amazonek”.

PIKNIK INTEGRACYJNY
NA JARMARKU POGÓRZAŃSKIM W SKANSENIE „MAGDALENA”

PIKNIK NAFTOWY
Fo

t. 
P.

 G
aj

da

Fo
t. 

P.
 G

aj
da

Fo
t. 

P.
 G

aj
da

Fo
t. 

P.
 G

aj
da



Str. 3Maj 2012

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

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

WOJCIECH BIECHOŃSKI
W 110. ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA SŁUŻBY MIASTU GORLICE

16 maja br. w Dworze Karwacjanów w Gorlicach odbyła się konferencja pn. Wojciech Biechoński – 
w 110. rocznicę zakończenia służby miastu Gorlice. Organizatorem było Stowarzyszenie „Klub Gorliczan” 
wraz z Uniwersytetem Złotego Wieku oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów. Tę zasłużoną dla 
Polski i Gorlic postać romantyka i pozytywisty przybliżyli słuchaczom UZW trzej zaproszeni prelegenci: 
dr Jerzy Krzewicki „Kielecki okres życia i działalności Wojciecha Biechońskiego”; mgr Daniel Marko-
wicz „Wojciech Biechoński- burmistrz pozytywista”; mgr Sławomir Kowalski „Grobowiec Wojciecha 
Biechońskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie”. Dzięki takiemu ujęciu i prezentacji wiedza o 
najwybitniejszym burmistrzu znacznie się poszerzyła i wzbogaciła. Nie był gorliczaninem. Urodził się 
4 II 1839 r. w Pińczowie w rodzinie ziemiańskiej. Ojciec – też  Wojciech, był urzędnikiem sądowym. 
Po ukończeniu Szkoły Wyższej Realnej w Kielcach odbył studia ekonomiczne na Uniwersytetach: w 
Heidelbergu, Lipsku i Wiedniu.

W czasie powstania stycznio-
wego brał udział w walkach o Mie-
chów pod rozkazami Kurowskiego 
i w bitwie pod Pieskową Skałą pod 
komendą gen. Langiewicza. W paź-
dzierniku 1863 r. został sekretarzem 
powstańczego Rządu Narodowego. 
Po upadku powstania, w 1867 r. 
schronił się w Gorlicach. W roku 
1868 objął stanowisko naczelnika 
miejscowego banku włościańskie-
go, którego kontynuatorem jest 
Bank Spółdzielczy w Gorlicach. W 
latach 1887–1902 piastował urząd 
Burmistrza Gorlic. W trakcie pobytu 
w Gorlicach zrealizował wiele przed-
sięwzięć i inwestycji istniejących do 
dziś. Założył unikalny Park Miejski, 
bazar miejski, szpital. Doprowadził do 
budowy w Gorlicach- Szkoły Żeńskiej 
w Rynku oraz zainicjował starania o 
budowę gimnazjum i liceum. Dzięki 
niemu rozpoczęło działalność pierw-
sze przedszkole – ochronka przy ul. 
Krasińskiego. Poczynił wiele starań 
zmierzających do budowy nowo-
czesnej infrastruktury miejskiej, w 
tym dróg, wodociągów i kanalizacji. 
Popierał rozwój górnictwa nafto-
wego. Był właścicielem kopalni w 
Męcinie Wielkiej. Utworzył pierwsze 
w Galicji Towarzystwo Zaliczkowe, 
najstarszą spółdzielnię kredytową, 
której był prezesem przez 32 lata. 
W 1874 r. wybrany został prezesem 
Związku Stowarzyszeń Zarobkowych 

i Gospodarczych we Lwowie. W 1902 r. zrezygnował z funkcji burmistrza i 
wyjechał do Lwowa, gdzie został dyrektorem Lwowskiego Akcyjnego Banku 
Związkowego oraz członkiem lwowskiej Rady Miejskiej. Kawaler Orderu 
Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, doktor „honoris causa” Uniwersytetu 
Lwowskiego. Rada Miasta Gorlice nadała mu honorowe obywatelstwo Gorlic, 
a uchwałą z dnia 14 VI 1923 r. nazwała Park Miejski jego imieniem. Zmarł 
we Lwowie 31 XII 1926 r. Pochowany został z honorami generalskimi na 
Cmentarzu Łyczakowskim.
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Przeciwdziałania 
przeciwpowodziowe

16 kwietnia br. burmistrz 
Gorlic Witold Kochan spotkał się z 
dyrektorami Małopolskiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Krakowie Bogusławem Borowskim 
i Krzysztofem Hofbauerem. Podczas 
spotkania dyskutowano o możliwo-
ści realizacji zadań o charakterze 
przeciwpowodziowym na ciekach 
wodnych w Gorlicach pozostających 
w administracji Zarządu.

Spotkanie z Wojewodą

18 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w zor-
ganizowanym w Tarnowie spotkaniu 
samorządowców z województwa 
małopolskiego z wojewodą mało-
polskim Jerzym Millerem. Tematami 
konsultacji były m.in.: realizacja 
Programu Ochrony Dorzecza Górnej 
Wisły oraz sprawa funkcjonowania 
asystentów rodzinnych.

Konwenty Wójtów 
i Burmistrzów

19 kwietnia i 9 maja br. od-
były się dwa spotkania Konwentu 
Wójtów i Burmistrzów z powiatu gor-
lickiego, których głównym tematem 
były sprawy związane z umowami na 
dostarczanie energii elektrycznej.

Z Wojewodą 
o ważnej inwestycji 

25 kwietnia br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się w Krakowie 
z wojewodą małopolskim Jerzym 
Millerem. Tematem rozmowy było 
uwzględnienie inwestycji Małopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie - uregulowa-
nia cieku wodnego „Od Długosza” 
- w pilotażu rządowego Programu 

SERWIS Z RATUSZA
Ochrony Dorzecza Górnej Wisły.

20 lat Caritas 
Diecezji Rzeszowskiej

5 maja br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w spotkaniu 
zorganizowanym przez Caritas 

Diecezji Rzeszowskiej z okazji 20 – 
lecia działalności tej instytucji.

Na szlaku Frontu Wschodniego

10 maja br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w wizycie na 
Ziemi Gorlickiej przedstawili ośmiu 
województw – realizatorów Szlaku 
Frontu Wschodniego I Wojny Świa-
towej na Ziemiach Polskich. Podczas 
rekonesansu uczestnicy projektu z 
województw lubelskiego, łódzkie-
go, małopolskiego, mazowieckie-
go, podkarpackiego, podlaskiego, 
świętokrzyskiego oraz warmińsko 
– mazurskiego zwiedzili cmentarze 
wojenne z I wojny światowej w 
Staszkówce, Łużnej, Gorlicach i Ma-
łastowie oraz Muzeum Regionalne 
PTTK w Gorlicach. 

Wśród uczestników V Kongresu

12 maja br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w odbywającym 
się w Gorlicach V Kongresie Świato-
wych Ukraińskich – Łemkowskich 
Organizacji. Podczas Kongresu 
wybrano nowe władze federacji. 
Na jej czele stanęła Sofija Fedyna ze 
Lwowa, jej zastępca został Stefan 
Hładyk – przewodniczący Zjedno-
czenia Łemków  

Z Wicemarszałkiem Małopolski 
o współpracy

14 maja br. burmistrz Witold 

Kochan podczas pobytu w Krako-
wie spotkał się z wicemarszałkiem 
Małopolski Romanem Ciepielą oraz 
nowo powołanym Członkiem Za-
rządu Województwa Małopolskiego 
Jackiem Krupą. Tematem spotkania 
była współpraca samorządu woje-
wódzkiego i Miasta Gorlice. W tym 
samym dniu w siedzibie Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie Burmistrz rozmawiał 
z Zastępcą Dyrektora tej instytucji  
Tomaszem Sądagiem na temat 
ewentualnych zmian w planach za-
gospodarowaniach przestrzennych 
na terenach przyległych do cieków 
wodnych. Burmistrz spotkał się rów-
nież z Tadeuszem Jakubowiczem 
- Przewodniczącym Gminy Wyzna-
niowej Żydowskiej w Krakowie. Spo-
tkanie było związane z planowanymi 
obchodami 70. rocznicy likwidacji 
gorlickiego getta.

W Miszkolcu 
o gorlickiej elektrociepłowni

16 maja br. burmistrz Witold 
Kochan spotkał się w Miszkolcu z 
właścicielami firmy E-Star. Rozmo-
wy dotyczyły przyszłości gorlickiej 
Elektrociepłowni, perspektyw jej 
rozwoju i działań koniecznych do 
przeprowadzenia w celu umieszcze-
nia Elektrociepłowni w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami. 

Z Wicemarszałkiem 
o zmianach ustawowych

18 maja br. w gorlickim 
Urzędzie Miejskim, na zaproszenie 
Burmistrza Gorlic, gościł wicemi-

nister Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej Janusz Żbik. 
Minister spotkał się z samorządow-
cami z terenu powiatu gorlickiego i 
przedstawił założenia planowanych 
przez rząd zmian ustawowych w 
prawie budowlanym i gospodarce 
przestrzenej. 

W WFOŚiG i na Forum

22 maja br. burmistrz Witold 
Kochan podpisał w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospoodarki Wodnej umowę po-
życzki na zadania termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej w 
naszym mieście. Pożyczka jest udzie-
lana na preferencyjnych warunkach, 
jest niskooprocentowana i częściowo 
(do 40%) umarzalna.

W tym samym dniu Bur-
mistrz Witold Kochan uczestniczył 
w obradach Forum Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów Małopolski. 
Z uczestnikami Forum spotkali się 
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller 
oraz Marszałek Województwa Mało-
polskiego Marek Sowa z członkami 
zarządu Województwa.

Na święcie miasta Kałusz

26 i 27 br. maja uczestniczył 
w Święcie Miasta Kałusz, miasta 
partnerskiego Gorlic. 

Z Marszałkiem u Prezydenta RP

28 maja br. burmistrz Gorlic 
wraz z Marszałkiem Województwa 
Małopolskiego Markiem Sową zo-
stał przyjęty przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Pod-
czas spotkania Burmistrz zaprosił 
Prezydenta do objęcia honorowym 
patronatem obchodów 100 – lecia 
Bitwy pod Gorlicami.

Historię Gorlickiego Oddziału przybliżył zebranym prezes Zarządu 
Oddziału PTTK w Gorlicach – Roman Trojanowicz. Uroczystości towa-
rzyszyła także okolicznościowa wystawa, ukazująca historię gorlickiej 
organizacji turystycznej. Były gratulacje, życzenia, odznaczenia: złote 
i srebrne Honorowe Odznaki PTTK, złote i srebrne Odznaki PTTK za 
pracę z młodzieżą, dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki i 
krajoznawstwa, oraz listy gratulacyjne.

80 LAT GORLICKIEGO PTTK
12 maja br. w Kasztelu w Szymbarku członkowie Gorlickiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego świę-
towali swój Jubileusz 80-lecia istnienia. Spotkanie pod nazwą „PTT 
– PTK - PTTK 1932-2012” zgromadziło pasjonatów turystyki z Polski i 
Słowacji. Wśród gości był również burmistrz Gorlic Witold Kochan.
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 A od godz. 15.00 – 23.00 na 
gorlickim Rynku wspólnie będziemy 
mogli przeżywać emocje w strefie kibi-
ca przy oglądaniu meczu EURO 2012 
Polska – Czechy. To będzie jedna z 
dwóch głównych atrakcji przygotowa-
nych na tegoroczne Dni Gorlic. Dzień 
później na płycie gorlickiego Rynku 
zaprezentuje się zespół Kult.

Według dużego prawdopodo-
bieństwa mecz Polska - Czechy będzie 
decydował o awansie do ćwierćfinału 
zbliżających się mistrzostw Europy 
w piłce nożnej. Transmisję meczu na 
dużym ekranie będziemy oglądać w 
strefie kibica realizowanej w ramach 
akcji Fan City Tour. To ogólnopolska 
akcja polegająca na przygotowaniu 
unikalnych jednodniowych stref ki-
bica w stu miastach na terenie całej 
Polski. Po Polsce krążyć będzie pięć 
ciężarówek – Euro Trucków, jedna z 
nich przyjedzie 16 czerwca do Gorlic. 
Euro Truck z ekranem diodowym o 
rozmiarach 5 x 3 metry ustawiony 
zostanie w górnej części Rynku, na 
ulicy u wylotu 3 Maja, nad płytą przyle-
gająca do ratusza. Wejście - bezpłatne 
- na wygrodzony teren strefy będzie 
zapewnione od ulicy Mickiewicza. 
Mobilna Stefa Kibica składać się będzie 
z dwóch obszarów. Obszar Oglądania 
Meczów, czyli teren bezpośrednio są-
siadujący z ciężarówką, przeznaczony 
dla osób chcących śledzić na ekranie 
diodowym piłkarskie zmagania oraz 
Strefa Gastronomiczna, obszar prze-
znaczony dla osób, chcących poznać 
przysmaki kibica. Po obu stronach 
teren ten będzie graniczył ze Strefą 
sponsorów projektu. W jego skład 
wejdą namioty promocyjne, w których 
Sponsorzy będą prowadzili własne 
animacje i konkursy. Oprócz transmisji 

meczu Polska – Czechy (początek o 
20.45) goście Strefy, będą mogli ko-
rzystać z wielu przygotowanych przez 
organizatorów atrakcji, tj. rozgrywki na 
pneumatycznym boisku, obstawianie 

wyników meczów, malowanie twarzy, 
konkurs na najliczniejszą rodzinę, 
nauka wspólnego dopingu, kuchnia 
piłkarza, konkurs na podbijanie piłki 
nożnej, piłkarskie kalambury, kon-

kursy na komentatora sportowego, 
na wiedzę o piłce nożnej, o polskiej 
reprezentacji, o motoryzacji, rywa-
lizacja o najsilniejsze i najcelniejsze 
kopnięcie piłki. 

REWITALIZACJA STARÓWKI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego  Pro-
gramu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna.

16 czerwca br. nastąpi uroczyste otwarcie zrewitalizowanej Starówki m. Gorlice, połączone z Dniami 
Gorlic, Mobilną Strefą Kibica - mecz Polska - Czechy, Piknikiem na Starówce. Z kładki nad ul. Mickiewicza 
ogłoszone zostanie - wszem i wobec mieszczan grodu przez Dersława Karwacjana założonego - otwarcie 
podwoi Rynku. Stąd, na czele z włodarzami miasta i powiatu, o godz. 12 20 pójdziemy spacerkiem zrewi-
talizowanymi uliczkami – Wąską, Krętą, Blich i Stromą – na stary rynek Dworzysko, gdzie u stóp Tereski 
obejrzymy  inscenizację uliczną „Legenda” w wykonaniu Teatru Eksperymentalnego GCK “ERGOshade” o 
godz. 12.45. Kolejnymi uliczkami powrócimy na Rynek. Tutaj o 13 15 otworzy swoje małe wrota Pawilon 
Historii Miasta, w którym wystawa fotografii “Gorlice wczoraj i dziś – fotoreportaż z rewitalizacji” – 
przypomni minione dwa lata o 13.45 w Dworze Karawacjanów odbędzie się konferencja podsumowująca 
projekt  “Rewitalizacja Starówki”. Ale już od 10.00 – 16.00 trwać będzie piknik na Rynku i ul. Piekarskiej 
otwierający zrewitalizowaną przestrzeń miejską, z występami kapel regionalnych, pokazów bractwa 
rycerskiego, “gorlickich smaczków”.

1 czerwca br. na zaprosze-
nia burmistrza Witolda Kochana 
przebywał w Gorlicach minister 
sprawiedliwości Jarosław Gowin. 
Spotkał się z sędziami i pracownika-
mi Sądu Rejonowego w Gorlicach, 
by przekazać dobrą informację 
- gorlicki sąd będzie funkcjonował 
na dotychczasowych zasadach, nie 
znajdzie się więc w grupie Sądów 
Rejonowych przekształcanych na 
zamiejscowe oddziały Sądów Okrę-

MINISTER GOWIN W GORLICACH
gowych. Potwierdził tę informację 
w Ratuszu, na konwencie wójtów 
i burmistrzów, dodając, że obecny 
rząd nie planuje redukcji liczby 
samorządów powiatowych. Pod-
kreślał też, że głównym zadaniem 
powierzonym mu przez premiera 
Donalda Tuska, jest deregulacja, 
czyli przygotowanie ustawy ograni-
czającej liczbę zawodów, do których 
utrudniony jest dostęp przez przepi-
sy i korporacje.

Fo
t. 

P.
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aj
da
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XX SESJA RADY MIASTA31 maja br. obradowała XX 
sesja Rady Miasta. Radni przyęli pro-
tokół z obrad XIX sesji RM, zapoznali 
się z informacją Burmistrza za okres 
międzysesyjny od 16 kwietnia do 
15 maja 2012 r., wysłuchali odpo-
wiedzi na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej sesji, interpelowali w 
nowych sprawach oraz podjęli 24 
uchwały - w tym 12 dotyczących 
zmian w Statucie Zarządów Osiedli 
(12 Zarządów). Zmiany określają 
sposób przeprowadzenia wyborów 
uzupełniająych do Zarządów Osiedli; 

liczbę członków Zarządu oraz jego 
skład; sposób powoływania i zadań 
komisji skrutacyjnej oraz przypadki 
wygaśnięcia mandatu członka Zarzą-
du. Dwie uchwały dotyczyły przystą-
pienia do zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
- "Miasto Gorlice - Plan nr 2", "Miasto 
Gorlice - Plan nr 3". Kolejne dwie 
uchwały zatwierdzały sprawozdania 

finansowe Gorlickiego Centrum Kul-
tury i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
za 2011 rok. Cztery uchwały wyrażały 
zgodę na: nieodpłatne nabycie nieru-
chomości gruntowej od Parafii św. 
Wawrzyńca w Zagórzanach na rzecz 
m. Gorlice położonej przy ul. Ks. St. 
Tokarza z przeznaczeniem na budowę 
parkingu; na zawarcie kolejnej umo-
wy dzierżawy przez dotychczasowych 

dzierżawców terenu, na którym 
ustyuowany jest tymczasowy garaż; 
na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego stanowiącego 
własność miasta Gorlice z dotych-
czasowym najemcą  - Gorlickim 
Towarzystwem Budownictwem 
Społecznego; Pozostałe uchwały 
prezentujemy w formie szerszego 
omówienia. Interpelacje na 20 sesji 
złożyli: Joanna Bubak, Michał Diduch, 
Alicja Nowak. Interpelacje wraz z  
odpowiedziami Burmistrza opubliku-
jemy w czerwcowym „Kurierze”

MODERNIZACJA LODOWISKAW związku z możliwością 
uzyskania dofinansowania z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie, Miasto Gorlice wystąpiło z 
wnioskiem o udzielenie preferencyjnej 
pożyczki w wysokości 741.580,00 zł 
na finansowanie realizowanego zada-
nia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa 
lodowiska przy ulicy Sienkiewicza w 
Gorlicach na wielofunkcyjny obiekt 
sportowy - instalacja chłodnicza 
lodowiska".

Zadanie realizowane jest w 

latach 2010-2012, a jego łączny 
koszt wyniesie około 2.378.600 zł. 
W ramach modernizacji zmieniony 
zostanie sposób chłodzenia płyty 
lodowiska z układu chłodzenia bez-
pośrednio amoniakiem na układ 
chłodzenia pośrednim chłodziwem. 
Dzięki nowej instalacji chłodniczej 
wyeliminowane zostanie zagrożenie 
środowiska, które mogłoby być wy-
wołane w przypadku rozszczelnienia 
się dotychczasowej instalacji. Po-

życzka może być przyznana tylko na 
część zadania związanego z wymianą 
instalacji chłodniczej, która wiąże się 
bezpośrednio z ochroną środowiska. 
Jest oprocentowana na preferencyj-
nych warunkach w wysokości 4% 
w stosunku rocznym. Istnieje moż-
liwość częściowego umorzenia do 
wysokości 35% kwoty wykorzystanej 
pożyczki. Umorzeniu nie podlegają 
odsetki od umorzonej pożyczki.

Podjęcie uchwały o zacią-
gnięciu długoterminowej pożyczki 
w WFOŚiGW w Krakowie pozwoli 
na zaciągnięcie pożyczki i upoważnia 
Burmistrza Miasta Gorlice do wysta-
wienia weksla własnego "In blanco" 
wraz z deklaracją wekslową. Kwota 
długu z tytułu pożyczki została zapla-
nowana w budżecie miasta na 2012 
r. Spłatę, wraz z odsetkami, ujęto w 
Wieloletnim Planie Finansowania na 
lata 2012-2034. Obciążenie budżetu z 
tytułu obsługi pożyczki nie przekroczy 
kwot ustalonych w WPF.

REMONT ULICY KRAKOWSKIEJ
POMOC DLA POWIATU

Ulica Krakowska jest drogą 
powiatową. Wymaga modernizacji. 
Powiat podjął decyzję o przebudowie 
tej ważnej drogi. Zwrócił się do miasta 
o udzielenie pomocy finansowej w 
wysokości 513,750 zł. Podejmu-
jąc uchwałę Rada Miasta wyraziła 
zgodę. Pomoc finansowa zostanie 

udzielona w formie dotacji pieniężnej 
z przeznaczeniem do dofinansowanie 
przebudowy ul. Krakowskiej. Będzie 
to inwestycja dwuletnia, W ramach 
I etapu realizowanego w 2012 r. 
opracowana zostanie dokumentacja 
projektowa przebudowy ul. Krakow-
skiej od syganalizacji świetlnej do 

skrzyżowania z ulicą Lipową wraz z za-
bezpieczeniem miejsc postojowych w 
obrębie Miejskiego Zespołu Szkół Nr 
5 w Gorlicach. Ponadto wykonana zo-
stanie przebudowa sygnalizacji świetl-
nej oraz nowa nawierzchnia drogi 
wraz z chodnikiem na odcinku 130 m. 
W ramach II etapu, realizowanego w 
2013 r., przebudowana zostanie ulica 
Krakowska wraz z budową chodnika, 
miejscami postojowymi i sygnalizacją 
świetlną aż do skrzyżowania z ul. Li-

pową. Zadanie zostanie zrealizowane 
pod warunkiem otrzymania dofinan-
sowania z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa w wysokości 50% wartości 
zadania. Szacunkowa wartość zadania 
Powiatu Gorlickiego wynosi około 2 
055 000 złotych. W przypadku nie 
otrzymania dofinansowania Powiat 
Gorlicki wykona w 2013 roku część 
zadania określonego jako II etap, w 
wysokości odpowiadającej udzielonej 
pomocy.

W wyniku tych zmian wydatki 
majątkowe uległy zmniejszeniu: na 
zadaniu "Budowa układu komunika-
cyjnego na terenie strefy gospodarczej 
przy ulicy Bieckiej w Gorlicach - 60 000 
zł; na zadaniu "Budownictwo socjalne" - 
o 1 457 000 zł, gdyż w wyniku otwarcia 
ofert i przedłużającej się procedury 
wyboru wykonawcy robót oraz zgodnie 
z warunkami przetargowymi czas trwa-
nia realizacji i zakończenia przedmiotu 
zamówienia ulega przesunięciu na rok 
2014. W związku z tym istnieje moż-
liwość zmniejszenia zaangażowania 
środków w roku bieżącym; na zadaniu 
"Przebudowa ulicy Kopernika" - o 238 
000 zł, gdyż w związku z ustaleniami 
zawartymi pomiędzy Miastem Gorlice a 
Powiatem Gorlickim odstąpiono od re-
alizacji zadania. Zarezerwowane środki 
przeznaczone zostaną na dofinanso-

ZMIANY BUDŻETU MIASTA GORLICE
wanie przebudowy ulicy Krakowskiej; 
na zadaniu "Modernizacja chodników 
i schodów Miejski Zespół Szkół Nr 
6" - 30 000 zł, gdyż w wyniku zlecenia 
robót związanych z modernizacją 
chodników i schodów przy Miejskim 
Zespole Szkół Nr 6 zarezerwowana 
w budżecie kwota jest wyższa niż 
kosztorys ofertowy. W związku z tym 
możliwe jest zmniejszenie. Natomiast 
wydatki majątkowe uległy zwiększeniu 
na zadaniu "Budowa układu komunika-
cyjnego na terenie strefy gospodarczej 
przy ulicy Bieckiej w Gorlicach środki 
własne niekwalifikowane" - o 150 
000 zł. Powyższa kwota niezbędna 
jest na pokrycie kosztów związanych 
z wypłatą na rzecz Fabryki Maszyn 
"Glinik" Sp. z o.o. odszkodowania za 
stację transformatorową posadowioną 
na działce przejętej na rzecz Miasta 

Gorlice na podstawie decyzji Starosty 
Gorlickiego o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn. "Budowa 
układu komunikacyjnego na terenie 
strefy gospodarczej przy ulicy Bieckiej 
w Gorlicach oraz budowa skrzyżowania 
drogi krajowej Nr 28 - ulica Biecka z 
ulicą Przemysłową"; na zadaniu "Plac 
zabaw przy ylicy Dukielskiej" - o 40 300 
zł. W 2011 roku w planie wydatków in-
westycyjnych zarezerwowano kwotę w 
wysokości 40 300 zł na urządzenie pla-
cu zabaw przy budynku przedszkola w 
Sokole. Ze względu na nieuregulowany 
stan prawny gruntu niemożliwym stało 
się w 2011 roku wydatkowanie zare-
zerwowanej kwoty. Aktualnie teren, 
na którym planuje się plac zabaw, jest 
własnością Miasta Gorlice. Radni uzna-
li zasadność realizacji placu zabaw dla 
dzielnicy Sokół oraz to, że pomoc przy 

jego realizacji zadeklarowali rodzice 
dzieci uczęszczających do przedszkola, 
koniecznym jest zarezerwowanie w 
budżecie miasta kwoty na urządzenie 
terenu, ogrodzenia, jak również zakup 
urządzeń; na zadaniu "Przebudowa 
dróg, chodników i placów Miejskiego 
Przedszkola Nr 5 przy ul. Krakowskiej 
- o 30 000 zł, gdyż z uwagi na zły 
stan techniczny drogi dojazdowej, 
chodników oraz tarasu przy Miejskim 
Przedszkolu Nr 5 przy ulicy Krakow-
skiej koniecznym jest natychmiastowa 
przebudowa. W ramach planowanej 
kwoty przewiduje się opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz wyko-
nanie części robót zasadniczych (do 
wysokości posiadanych środków). 
100 000 zł przeznacza się na dotację 
celową dla OSiR - na zakup trybun dla 
widowni do hali sportowej, a 3 200 zł 
na dofinansowanie zakupu wyposaże-
nia samochodów GPS dla Komendy 
Powiatowej PSP w Gorlicach. 
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Pod takim tytułem ukazał 
się nowy tomik poetycki Broni-
sławy Betlej, poetki z Jedlicza, 
rodem i sercem związanej z Ziemią 
Gorlicką - rodzinnymi Domini-
kowicami i miastem młodości 
- Gorlicami. Swą miłość do tej 
małej ojczyzny wyraziła pięknymi 
i wzruszającymi wierszami w to-
miku z 1995 r. - "Gorlice - brosza 
serca". Tym razem swoim roda-
kom podarowała "Kronikę sercem 
pisaną". To powrót do krainy 
dzieciństwa - wcale nie "sielskiego 
i anielskiego", do młodości - wcale 
nie "durnej i chmurnej". Wyraża 
w nich "wdzięczną pamięć" z 
"trudnych wspomnień", "gorzkich 
wspomnień", opisuje "iloraz tęsk-
noty", "gorlickie uliczki", "powroty 
do źródeł młodości", "Gorlicką 
Golgotę". Pisze "listy do tęsknoty", 
"sagę o ziemi rodzinnej", "o dzie-
cięcych marzeniach", "przeszłości i 
teraźniejszości". Odbywa "gorlickie 

Niezwykle ważne było pod-
jęcie przez Radę Miasta uchwały w 
sprawie udzielenia z budżetu Mia-
sta Gorlice na rok 2012 dotacji z 
przeznaczeniem na prace restaura-
torskie przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków. Tym zabytkiem 
jest Pomnik Powstańców Stycz-
niowych na gorlickim Cmentarzu 
Parafialnym. 1 listopada każdego 
roku harcerze pełnią przy nim war-
tę. Wyróżnia się charakterystycz-
nym złamanym krzyżem. Tablica 
na cokole przypomina gorlickich 
powstańców 1863 roku. Zaczynem 
powstania tego pomnika, podjęcia 
działań na rzecz upamiętnienia Po-
wstania Styczniowego i uczczenia 
tych mieszkańców Ziemi Gorlic-
kiej, którzy do powstania poszli, 
był burmistrz Wojciech Biechoński 
- powstaniec i członek Rządu Naro-
dowego. To on zainicjował imprezy 
i nabożeństwa patriotyczne w rocz-
nice powstań narodowych przy 
grobie Trzywdara Modzelewskiego 
- uczestnika powstania listopado-
wego i powstania styczniowego, 
więźnia stanu, Sybiraka, niezwykle 
szanowanego w Gorlicach. Zbie-
raniem funduszy na zbudowanie 

POMNIK POWSTAŃCÓW 1863
DOTACJA NA REKONSTRUKCJĘ

pomnika zajęło się Towarzystwo 
Gimnastyczne "Sokół". Pomysł 
burmistrza - powstańca został 
zrealizowany w 1913 roku, jede-
naście lat po zakończeniu służby 
dla Gorlic przez W. Biechońskiego i 
jego wyjeździe do Lwowa. Uroczy-
stość poświęcenia pomnika ku czci 
powstańców 1863 r. połączono 
z obchodami Święta Konstytucji 
3 Maja, w 50. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. Autorem 
projektu był arch. Zygmunt Fedor-
ski, który wybudował pomnik za 
darmo. Niestety, dwa lata później, 
w czas działań I wojny świato-

wej, bitwy pod Gorlicami, gdy 
cmentarz był twierdzą dla Rosjan, 
krzyż powstańczy został złamany 
u podstawy i zwalony. W takim 
stanie trwa do dnia dzisiejszego 
- symbolizując klęskę Powsta-
nia Styczniowego. W 100-lecie 
zrywu powstańczego w 1963 r. 
pomnik został odnowiony stara-
niem Gorlickiego Rzemiosła. Dziś 
ten symbol patriotyzmu wymaga 
kolejnej renowacji. Miasto może 
prawnie w tym dziele partycypo-
wać finansowo.

Uchwałą Nr 384/XLIII/2009 
z dnia 22 października 2009 r. w 
sprawie zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków Rada Miasta Gorlice 
ustaliła sposób przyznawania 
dotacji na tego rodzaju prace. 
Udzielenie dotacji uzależnione jest 
przede wszystkim od oceny wnio-
sków, które powinny być składane 
w terminie do 31 marca danego 
roku. W bieżącym roku złożony 
został jeden wniosek o udzielenie 
takiej dotacji. Jest to wniosek 
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. 
Narodzenia NMP w Gorlicach o do-
finansowanie prac przy renowacji 
tego właśnie pomnika powstań-
ców z 1863 r. Parafia wystąpiła 
o przyznanie dotacji w wysokości 
50% kosztów zadania tj. o 25 
670,88 zł (całość kwoty zadania 
wynosi 51 341,76 zł). Wniosek 
ten był następnie oceniany przez 
powołaną Komisję, która biorąc 
pod uwagę szczególną wartość 
historyczną zabytku postanowiła o 
zarekomendowaniu Burmistrzowi 
Miasta Gorlice zgłoszenia projektu 
uchwały Rady Miasta Gorlice o 
przyznaniu dotacji w kwocie 25 
670 zł z przeznaczeniem na wyko-
nanie prac restauratorskich przy 
pomniku. W przyszłym roku, 2013 
przypada 150. rocznica Powstania 
Styczniowego. Odnowiony po-
mnik będzie wyrazem hołdu i czci 
naszego pokolenia dla gorlickich 
Powstańców 1863 roku. 

KRONIKA SERCEM PISANA
wędrowanie", "na gorlickim rynku", 
na "drodze do Wysowej", w "nie-
dzielny świt w Wysowej". Jej "Kro-
nika sercem pisana" to "gorlickie 
impresje", "uroda ziemi", "szukanie 
miłości", "szukanie szczęścia" - to 
"nostalgie, reminiscencje, retro-
spektywa". Poetycka pamięć Bro-
nisławy Betlej przywołuje "obrazy 
minione, nie zagubione w czasie, 
najdroższe, bliskie jak serce, które 
tam zostawiłam i coraz liczniejsze 
groby moich bliskich, kochanych. 
Ziemia Gorlicka - uroczysty po-
emat - zapisuję codziennie". Ma 
świadomość przemijania, ale i 
ponadczasowej mądrości staro-
żytnej myśli Non omnis moriar 
- "Niech pozostanie po mnie, ta 
pieśń zachwytu i adoracji rodzin-
nej ziemi, którą śpiewam dokąd 
mogę, dokąd Bóg pozwoli..." Oby 
jak najdłużej, Pani Bronisławo. Z 
serca życzę.

Roman Dziubina
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Ogółem do udziału zgłoszo-
no 155 prac z przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz 
specjalnych ośrodków szkolno- 
wychowawczych działających na 
terenie Powiatu Gorlickiego.

Powołana przez organizato-
rów komisja w składzie: przewod-
nicząca mgr Danuta Słyś- Tohl, 
artysta plastyk, oraz mgr Grzegorz 
Karpiński, artysta plastyk i mgr 
Tomasz Kubala, dyrektor MDK 
przyznała 10 nagród, 14 wyróżnień, 
a 28 prac zakwalifikowano do 
wystawy pokonkursowej. Nagrody 
otrzymali: Aleksandra Ludwin l.15 
z DRO Caritas w Gorlicach, Wiktor 
Witowski l.7 z Zespołu Szkół Nr 1 

Uczestnicy dokonali również 
własnej oceny realizacji przedsię-
wzięć zawartych w planie działania 
na rok 2011. Na wniosek Zarządu 
za aktywne działanie na rzecz ROD 
im. Tadeusza Kościuszki złotymi 
odznakami PZD zostali uhonoro-
wani działkowcy: Elżbieta Walczyk-
Sakowicz i Ryszard Kuliński. A rok 
2011 to dla działkowców dalsza 
walka ze skutkami powodzi z roku 
2010 i przywrócenie ogrodu do 
tego, aby była to oaza zieleni i 
rodzinnego wypoczynku. W planie 
działania Zarządu ROD na rok 2012, 
przedstawionym przez prezesa  inż. 
Roberta Czecha, uzupełnionym 

 Zawodowi strażacy prezen-
towali wyposażenie PSP, umoż-
liwili oglądanie wnętrza wozów 
strażackich ze sprzętem gaśni-
czym i ratowniczym. Podczas wi-
zyty strażacy opowiadali dzieciom 
o swojej trudnej, niebezpiecznej i 
odpowiedzialnej służbie.  Dzieciaki 
dowiedziały się, jak wzywać straż 
pożarną i jak zachować się w razie 
pożaru. Nabywając tę cenną wie-
dzę, świetnie się przy tym bawiły. 

Oprócz naftowców w spo-
tkaniu uczestniczyła młodzież 
z Zespołu Szkół Nr 1 im. I. Łu-
kasiewicza w Gorlicach, która 
wystawiła spektakl „Rozświetlił 
mroki nocy i umysły...”. Zebrani 
wysłuchali także tematycznej pre-
lekcji wygłoszonej przez kustosza 
Muzeum Regionalnego PTTK 

Spotkanie rodzin naftowców „Ignacy Łukasiewicz – 
światło dla świata”9 maja br. w sali konferencyjnej Domu Nauczyciela w Gorlicach 

odbyła się kolejna impreza Roku Ignacego Łukasiewicza. Pomysłodaw-
czyniami imprezy pn. „Spotkanie rodzin naftowców”  były pracownice 
gorlickiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu. W bogaty kalendarz Roku Łukasiewicza  wpisuje się także 

zorganizowany przez Urząd Miasta Gorlice i Młodzieżowy Dom Kul-
tury w Gorlicach konkurs plastyczny ogłoszony pod hasłem „Ignacy 
Łukasiewicz – światło dla świata”.

im. I. Łukasiewicza w Gorlicach 
Katarzynę Lianę. 

Nie mogło też zabraknąć 
wspomnień samych naftowców. 
Z wielkim wzruszeniem przed-
stawiali dzieje swoich rodów, w 
których oni sami reprezentowali 
trzecie lub czwarte pokolenie 
pracujące w tej branży.

w Bieczu oraz z Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 6 w Gorlicach: Milena 
Borowiec l.10, Maciej Trzaskoś l.8, 
Sebastian Kotowicz l.7, Zuzanna 
Cisowska l.8, Mateusz Ćwiklik l.9, 
Hubert Szczepanik l.9, Wiktoria Ko-
śińska l.8, i Oliwia Grajewska l.8. 

Zgodnie z regulaminem 
nagrodzone prace przechodzą 
automatycznie do udziału w XV Ju-
bileuszowym Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym „Piękno 
Beskidów i Bieszczadów”. Uroczy-
ste otwarcie wystawy, połączone 
z wręczeniem nagród laureatom, 
odbyło się 9 maja br. w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Gorlicach.

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ U STRAŻAKÓW
22 maja br. w ramach dni otwartych strażnic  - 24  przedszko-

laków  z  Niepublicznego Przedszkola TPD „Chatka Misia Uszatka”  
odwiedziło siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Gorlicach.

Do strażackich hełmów i ubiorów 
ochronnych , które każdy mógł 
przymierzyć, ustawiały się długie 
kolejki. Chętni gasili „pożary” si-
kawką ręczną i komunikowali się 
ze strażakami przez radiotelefony.   
Atrakcją dla uczestników wyciecz-
ki  była możliwość zobaczenia na 
własne oczy próbnych ćwiczeń.
To spotkanie z pewnością długo 
pozostanie w pamięci dzieci.   

Agnieszka Kaczmarczyk

W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM
ROCZNA OCENA DZIAŁALNOŚCI

28 kwietnia br. działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Tadeusza Kościuszki obecni na zebraniu sprawozdawczym wysłuchali 
sprawozdania Zarządu ROD z realizacji planu działania przyjętego na 
rok 2011, które zostało przedstawione przez prezesa zarządu, inż. 
Roberta Czecha. Odczytany został także protokół Komisji Rewizyjnej 
przez przewodniczącego Komisji, mgr Ferdynanda Mruka, z wnioskiem 
o udzielenie przez zebranie absolutorium Zarządowi ROD.

przez gospodarza ogrodu Mariana 
Kordzikowskiego oraz działkowców, 
znalazły odzwierciedlenie konkretne 
działania przedstawione w formie 
podjętych uchwał, w tym między 
innymi o przystąpieniu Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego  im. Tadeusza 
Kościuszki do krajowego konkursu 
gospodarności. Do indywidualnego 
konkursu przez Zarząd ROD została 
wytypowana działka Państwa Marii 
i Stanisława Gubałów. Propozycje 
dotyczące przystąpienia ROD do 
konkursu wojewódzkiego i krajowe-
go zostały przyjęte przez Zebranie 
Członków jednogłośnie.

Działkowiec A. Jarosz
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 Włodzimierz KUNZ (1926–
2002)– wybitny artysta malarz i 
grafik, honorowy obywatel miasta 
Gorlice. Urodził się 25 VII 1926 
r. w Dąbrowie Tarnowskiej, gdzie 
spędził pierwsze 10 lat życia. Dalsze 
lata i młodość spędził w Gorlicach 
i tutaj ukończył Gimnazjum im. 
Marcina Kromera w 1948 r. Absol-
went Wydziału Malarstwa Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie w 1953 
r. Rektor trzech kadencji (w latach 
1980–86 i 1993–96) tej najstarszej 
polskiej uczelni plastycznej. Członek 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższe-
go, przewodniczący Sekcji Plastyki 

HONOROWI OBYWATELE MIASTA GORLICE
15 marca br. Honorowy Obywatel Miasta Gorlice Jerzy Hoffman – wybitny polski reżyser i scenarzysta – ukończył 80 lat. Chociaż urodził 

się w Krakowie 15 marca 1932 r., dzieciństwo spędził w Gorlicach, gdzie jego rodzice – lekarze – mieszkali w kamienicy przy ul. 3 Maja 3.  
Natomiast 6 czerwca br. mija 10 lat od śmierci Włodzimierza Kunza – też Honorowego Obywatela Miasta Gorlice, wybitnego polskiego 
artysty malarza, który lata swojej młodości spędził w Gorlicach. By przybliżyć Gorliczanom sylwetki tych dwóch wielkich polskich artystów 
– filmu i sztuk pięknych związanych z Ziemią Gorlicką – prezentujemy ich biogramy z Gorlickiego Informatora Biograficznego wydanego 
przez Stowarzyszenie „Klub Gorliczan”.

Wyższego Szkolnictwa Artystycz-
nego. Był także przewodniczącym 
Komisji Nagród Ministerstwa Kultu-
ry i Sztuki i członkiem rzeczywistym 
Polskiej Akademii Umiejętności. 
Artysta związany był uczuciowo 
z Gorlicami i często je odwiedzał. 
Wspólnie z M. Koniecznym zaprojek-
tował pomnik Tysiąclecia Państwa 
Polskiego, usytuowany u zbiegu ul. 
Wróblewskiego z ul. Legionów. Jego 
autorstwa są cykle obrazów i grafik, 
m.in. Morze Śródziemne, Pejzaż 
przemysłowy, Kompozycje z aneg-
dotą, Viola d'Amore, Róża wiatrów. 
Był autorem wielu indywidualnych, 
krajowych i zagranicznych wystaw, 
m. in. w USA, Brazylii, Egipcie, San 
Marino, Belgii, Niemczech, Norwegii. 
Jego prace znajdują się w zbiorach 
muzealnych całego świata. Laureat 
wielu nagród. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Zmarł 6 VI 2002 r w Krako-
wie. Został pochowany w Alei Za-
służonych krakowskiego cmentarza 
Rakowickiego.

Jerzy HOFFMAN – reżyser i 
scenarzysta filmowy: ur. 15 marca 
1932 r. w Krakowie, później wraz z 
rodzicami przeniósł się do Gorlic, 
gdzie mieszkał do IX. 1939. Pocho-
dzi z rodziny lekarzy. W wieku 7 lat 
został wywieziony wraz z rodziną 
na Syberię. W drugiej połowie lat 
40. przeniósł się do Bydgoszczy, 
gdzie podjął naukę w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Cypriana 
Kamila Norwida. Kontynuował 

naukę na studiach reżyserskich w 
Instytucie Filmowym w Moskwie. 
W 1980 został kierownikiem ar-
tystycznym Zespołu Filmowego 
„Zodiak”. Jako reżyser debiutował, 
w 1955, kiedy wraz z Jerzym Skó-
rzewskim zrealizował fi lm „Chuli-
gani”. W swoim dorobku ma wiele 
znakomitych filmów fabularnych 
takich jak: „Trędowata”, „Pan Wo-
łodyjowski”, „Potop”, „Znachor”, 
„Ogniem i mieczem” (nominowany 
do Oscara) „Stara baśń”, „Bitwa 
Warszawska”. Jest Honorowym 
Obywatelem Miasta Gorlice– nada-
nie 26.II.1999. Odznaczenia i na-
grody: tytuł honorowy „Zasłużony 
dla Kultury Narodowej", jego filmy 
nagradzano laurami festiwalowymi 
i wyróżnieniami, m.in. "Syrenka 
Warszawska", nagroda na MFF w 
Wenecji, nagroda I, II, III stopnia 
Ministra Kultury i Sztuki, nominacja 
do Oscara i wiele innych. Członek 
komitetu wyborczego Włodzimie-
rza Cimoszewicza w wyborach 
prezydenckich w Polsce 2005.

Stał się symbolem, bo jako 
jeden z pierwszych w naszej 
historii dostrzegł dziecko. Oto-
czony jest wielkim szacunkiem, 
a w niektórych środowiskach 
wręcz kultem. Przeciętny Polak 
wie o Korczaku stosunkowo wie-
le – przede wszystkim kojarzy tę 

KORCZAK – W ROKU JEMU POŚWIĘCONYM
Rok 2012 poświęcony jest pamięci Janusza Korczaka – Henryka Goldszmida. Mało jest w naszej 

tradycji postaci, które byłyby czczone jak Stary Doktor. Literatura poświęcona Korczakowi jest ogromna 
– od opracowań naukowych do powieści beletrystycznych .

postać z heroiczną decyzją, by 
– najprawdopodobniej 6 sierpnia 
1942 r. – pójść z getta razem z 
dziećmi z żydowskiego sierocińca 
„Nasz Dom” na Umschlagplatz, 
skąd wywiezieni zostali na śmierć 
do obozu zagłady w Treblince. 
Mógł uniknąć śmierci, ocalić ży-
cie, ale wybrał dobrowolną ofiarę 
życia, być do końca z dziećmi, 
by dać im złudną chwilę nadziei 
w ich ostatniej drodze. O tej 70. 
rocznicy tragicznej i heroicznej 
śmierci Starego Doktora pamiętali 
słuchacze Uniwersytetu Złotego 
Wieku. 9 maja br. w Domu Pol-
sko-Słowackim słuchali gawędy 
prof. Andrzeja Jaczewskiego o 
lekarzu, pedagogu, uczonym, 
mędrcu, „chciałoby się powiedzieć 
> rabinie <”. Gawędę uzupełniała 
prelekcja multimedialna dra Mi-

chała Korbelaka. Słuchaczom uka-
zywała się nieprzeciętna postać 
współzałożyciela żydowskiego 
Domu Sierot w Warszawie przy ul. 
Krochmalnej 92, pedagoga, który 
stworzył własny system wycho-
wania, gdzie najważniejsze było 
kształtowanie odpowiedzialności 
i pobudzanie do aktywności spo-
łecznej. Korczak domagał się sza-
cunku dla praw dziecka, prowadził 
w Polskim Radiu „Pogadanki 
Starego Doktora”, redagował ra-
zem z dziećmi „Mały Przegląd”, 
wykładał w Wolnej Wszechnicy 
Polskiej i Państwowym Instytucie 
Pedagogiki Specjalnej, i pisał: „Jak 
kochać dziecko”, „Prawo dziec-
ka do szacunku”, „Pedagogika 
żartobliwa”, „Król Maciuś Pierw-
szy”, „Król Maciuś na bezludnej 
wyspie”, „Bankructwo małego 

Dżeka”. Gorliczanie uhonorowali 
Starego Doktora. Janusz Korczak 
jest patronem ulicy, przy której 
znajduje się pomnik tego, który 
pozostawił kolejnym pokoleniom 
swoją, ponadczasową mądrość – 
przesłanie: 

„Jestem nie po to, aby 
mnie kochali i podziwiali, ale po 
to, abym ja działał i kochał. Nie 
obowiązkiem otoczenia pomagać 
mnie, ale ja mam obowiązek trosz-
czenia się o świat, o człowieka”.

Roman Dziubina
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  Wykład i wycieczka do kamieniołomu na Maguryczu Wysokim,  
prowadzona przez specjalistę z zakresu etnografii Karpat dra Tadeusza 
Łopatkiewicza, dotyczący kamieniarstwa w Bartnem, pokaz  remontu 
nagrobków wykonany przez Stowarzyszenie Magurycz,  występy 
chórów: Cantores  Karwacjanum, Chrystos Woskres,  Zoria, wykład 
dr Agnieszki Gronek na temat programu malarskiego ikonostasu w 
cerkwi w Bartnem,  zwiedzanie z przewodnikiem- te wszystkie atrakcje 
czekały na turystów  i miłośników kultury, którzy indywidualnie i gru-
powo przyjechali do Bartnego z Jasła, Krosna, Nowego Sącza, Krynicy, 
Nowego Targu, Rzeszowa Krakowa, Warszawy, a nawet Bydgoszczy 
i Zielonej Góry, oraz wielu innych miejsc z całej Polski.  Kolejnym 
przystankiem ich podróży było Łosie. W Zagrodzie Maziarskiej czekał 
ich spacer po wsi w towarzystwie Bogdana Kareła, potomka dwóch 
rodów maziarskich, oprowadzanie przez gościa specjalnego: etnograf 
Marię Brylak – Załuską, projekcje filmu, przejazdy wozem maziarskim,  
warsztaty, pokazy rzemiosła ludowego, degustacja wód mineralnych z 
Wysowej, występy dzieci oraz wystawa prac.  W imponującym wnętrzu 
cerkwi grekokatolickiej w Łosiu goście wysłuchali recitalu Julli Doszny, 
a w łemkowskiej chyży na terenie Zagrody Maziarskiej  słuchali koncertu 
grupy śpiewaczej Wereteno. Całości dopełniła inscenizacja wyjazdu 
wozu maziarskiego na szlak handlowy oraz spotkanie z samymi ma-
ziarzami prowadzone przez Wacława Szlantę ze Zjednoczenia Łemków. 
Z tych wszystkich atrakcji skorzystali uczestnicy XIV Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego, których gospodarzem było Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, a dokładniej oddział „Zagroda 
Maziarska” w Łosiu i Cerkiew Grekokatolicka w Bartnem. Głównym 
organizatorem był Małopolski Instytut Kultury. W tym roku przebiegały 
one pod hasłem „W tym sęk” i prezentowane były wybrane obiekty z 
Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.  Wstęp na imprezę był 
darmowy. Dla turystów przyjezdnych była to okazja do poznania kultury 
łemkowskiej, dziedzictwa regionu gorlickiego, a dla miejscowych na 
pogłębienie wiadomości na temat środowiska, w którym żyją.  Takie 
wydarzenia są doskonałą formą osobistego poszerzania horyzontów 
wiedzy i nauki, a także integracji międzykulturowej. Potrzebne są tylko 
dobre chęci – w tym sęk!

XIV MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

„W tym sęk!”
Ostatni weekend 26 -27 maja br. był niepowtarzalną okazją do 

zagłębienia się w arkana historii i kultury regionu gorlickiego dla tury-
stów z całej Małopolski a nawet kraju. „Zagroda Maziarska” w Łosiu 
i Cerkiew Grekokatolicka w Bartnem - Oddział Muzeum Dwory Karwa-
cjanów i Gładyszów w Gorlicach, gościły wiele grup zorganizowanych 
w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego – wydarzenia o 
randze krajowej organizowanego przez Małopolski Instytut Kultury.

W programie były występy kapeli ludowej „Łużnioki” z Łużnej, 
nauka tańców ludowych prowadzona przez zespół „Pogórzanie” oraz 
pokazy tradycyjnego rzemiosła z możliwością aktywnego uczestnictwa 
w wyplataniu z wikliny, tkaniu na krosnach, modelowaniu z gliny itp. 
Był też plac zabaw i gry dla dzieci, a dorośli mogli brać udział w kon-
kursach siłowych  – przeciąganie liny, rzucanie do celu, sarso, bierki 
polowe itp. Atrakcją była bogata i zróżnicowana oferta gastronomiczna. 
Piknik był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

PIKNIK Z REINFUSSEM
20 maja br. w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. Prof. Romana Rein-

fussa w Szymbarku odbył się „Piknik z Reinfussem” – plenerowa impreza. 

11 maja br. w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym „Kasztel 
w Szymbarku” odbyły się warsztaty dotyczące strategii zrównoważonego 
rozwoju turystyki „Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan” na lata 2013-2020. 
Wydarzenie realizowane było w ramach projektu „Karpaty Łączą – mechanizm 
konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”. Organizatorem 
była Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Zielony” oraz Dwory Karwacja-
nów i Gładyszów. Jak powiedział prezes LOT, Andrzej Orchel, celem warsztatów 
było wsłuchanie się w głos gospodarzy i mieszkańców regionu, dla których 
turystyka jest jednym z priorytetów rozwoju; identyfikacja kluczowych proble-
mów związanych z rozwojem turystyki w regionie i istniejących potencjalnych 
produktów turystycznych oraz pozyskanie wiedzy na temat zakładanych 
strategicznych kierunków rozwoju turystycznego, które wpływają na region 
objęty opracowywaną strategią.

MAGICZNA KRAINA ŁEMKÓW I POGÓRZAN 
W PROJEKCIE „KARPATY ŁĄCZĄ”
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W miesiącu maju w związku z premierą sztuki Agaty Biziuk i 
Agnieszki Makowskiej pt. „Babcia mówi pa pa” Tarnowski Teatr im. 
Ludwika Solskiego ogłosił konkurs plastyczny a hasło na którym mieli 
skupić się młodzi twórcy brzmiał „Gdzie jest babcia kiedy jej nie ma”.  
Wśród nadesłanych na konkurs i nagrodzonych prac, znalazły się prace 
uczestników zajęć plastycznych prowadzonych przez Gorlickie Centrum 
Kultury: Michalina Węgrzecka,  Patryk Spólnik, Damian Śliwa. Rozdanie 
nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu 26 maja 2012 r. Osoby nagrodzone 
zostały również zaproszone na uroczystą prapremierę ww. spektaklu.

XIV MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GDZIE JEST BABCIA, 
KIEDY JEJ NIE MA
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27 maja br. na boisku spor-
towym ze sztuczną nawierzchnią 
w Gorlicach odbył się I Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Gorlic Witolda Kochana. Turniej 
przygotowany przez Animatora 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach Łu-
kasza Brzeziańskiego był rozgry-
wany w ramach akcji „Grajmy w 
piłkę”, był także jednym z punktów 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 
Do rozgrywek zgłosiło się dziesięć 
zespołów, które rywalizowały w 

WEEKEND NAFTOWY I MARATON NAFTOWY

12 i 13 maja br. odbywał 
się 10. WEEKEND NAFTOWY, któ-
rego głównym organizatorem jest 
Stowarzyszenie "Maraton z Gorlic". 
W tym roku Gorlice gościły około 
500 zawodników z całej Polski oraz 
z Ukrainy i Słowacji. W sobotę na 

ulicach Gorlic odbył się bieg na 5 
km oraz maraton dla łyżworolkarzy, 
biegi na krótszym dystansie oraz 
biegi dla dzieci. Na terenie Jarmarku 
Pogórzańskiego rozstrzygnięty został 
także konkurs fotograficzny „Skarby 
Ziemi”. Niedziela przebiegała pod 
znakiem I Maratonu Naftowego Gor-
lice – Wysowa Zdrój oraz biegu na 5 
km na terenie uzdrowiska. Na trasie 
maratonu znalazło się blisko 100 
biegaczy.Najstarszym zawodnikiem 
był 70.letni Leopold Jamro, który 
reprezentował miasto Gorlice. Trudna, 
górska trasa, z Gorlic przez  Siary – 
Sękową – Ropicę Górną – Małastów 
– Przełęcz Małastowską – Przysłup 
– Nowicę – Oderne – Uście Gorlickie 
– Kwiatoń – Skwirtne – Hańczową 
kończyła się w Parku Zdrojowym w 
Wysowej Zdroju. Zwycięzca, Grzegorz 
Czyż z Bogumiłowic na pokonanie 

trasy potrzebował 2 godzin i 45 
sekund. Drugi był Marek Swoboda z 
Wałbrzycha, a trzeci Jarosław Janicki 
z Gryfina. Najlepszej wśród kobiet, 
Ewie Majer z Dobczyc, dystans 42,195 
km zajął 3godziny i 33 sekundy. Druga 
była Agnieszka Mizera z Wrocławia, a 
trzecia - Justyna Czekaj z Warszawy. 

Fundatorem nagród pieniężnych i rze-
czowych w klasyfikacji generalnej było 
Starostwo Powiatowe, PGNiG oraz 
Stowarzyszeniem "Maraton". Imprezę, 
po wręczeniu pucharów, dyplomów i 
nagród,  zakończył koncert pedago-
gów i uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gorlicach.

Edgor Film z Pucharem
dwóch grupach eliminacyjnych. 
W meczu finałowym zakończonym 
wynikiem bezbramkowym, swoją 
wyższości nad rywalem – zespo-
łem Konopnicka – dopiero w rzu-
tach karnych dowiódł zwycięzca 
rozgrywek „Edgor Film”. Drużyna 
triumfatorów grała w składzie: 
Kamil Górski, Artur Rzemiński, 
Mateusz Reczek, Przemysław 
Piecuch, Jarosław Dąbrowski, Pa-
weł Padoł, Marcin Szura, Konrad 
Grajewski, Michał Gancarz.
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