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spotkania z Konsulem Brodo-
wyczem dzielono się uwagami 
na temat aktualnych problemów 
dotyczących praktycznych form 
współpracy polsko – ukraińskiej. 
Rozmawiano o utrudnieniach przy 
przekraczaniu granicy i kwestiach 
organizacji Euro 2012. Konsul go-
rąco zachęcał do zawierania umów 
o partnerstwie przez poszczególne 
gminy z powiatu gorlickiego z gmi-
nami ukraińskimi. Obecnie takie 

fot. G. Rybczyk

Diamentowi i Złoci Jubilaci w Margocie

17 czerwca br. przebywał 
z wizytą w Gorlicach Konsul 
Generalny Ukrainy w Krakowie 
Michajło Brodowycz. Spotkał się 
z samorządowcami, lokalnymi 
przedsiębiorcami i przedstawicie-
lami społeczności łemkowskiej. 
Konsul przyjechał na zaproszenie 
posła Witolda Kochana, starosty 
Mirosława Wędrychowicza i 
burmistrza  Kazimierza Sterkowi-
cza.  Towarzyszył mu wicekonsul 
Władysław Kanewski. W trakcie 

 16 czerwca br. w  Dworze 
Karwacjanów gościł, na zaprosze-
nie posła Witolda Kochana i sta-
rosty  Mirosława Wędrychowicza, 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kazi-
mierz Plocke.  W spotkaniu uczest-
niczyli   przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń rolniczych, sołtysi 

z terenu powiatu gorlickiego oraz 
kierownicy jednostek administracji 
publicznej. Głównym celem wizyty 
Ministra Plocke było przekazanie 
informacji o działaniach rządu 
w dziedzinie rolnictwa oraz o 
perspektywach dla polskiej wsi 
w kontekście naszej obecności w 
Unii Europejskiej. 

MINISTER W GORLICACH

Św i ę t o  Samo r z ądu  Te r y t o r i a l n ego

KONSUL W STAROSTWIE

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

Godziny pracy Urzędu: poniedzia-
łek 7.30-16.30, wtorek - piątek 
7.30-15.15 Burmistrz - Kazimierz 
Sterkowicz, Z-ca Burmistrza 
- Janusz Fugiel, Sekretarz - Ma-
ria Kuźniarska-Pęczek, Skarbnik 
- Krystyna Tokarska.
Wydziały:
  1. Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 maja br w ogrodach 
Muzeum Archeologicznego w 
Krakowie odbyło się VII Święto 
Samorządu Terytorialnego.  Przy-
padło w dziesiątą rocznicę po-
wstania samorządu regionalnego 
w III RP, a tym samym w 10-lecie 
Województwa Małopolskiego. 
Organizatorem był Marek Nawara- 
marszałek województwa małopol-
skiego. Poprzedzone została sesją 
tematyczna „10. rocznica reformy 
samorządu”, zorganizowaną w 
Collegium Maius UJ. W dyskusji 
głos zabrali: prof. Andrzej Chwalba- 
wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Historycznego, Jerzy Stępień- pre-
zes Trybunału Konstytucyjnego 
oraz Marek Nawara- marszałek 
województwa małopolskiego. W 
bazylice oo. Franciszkanów odpra-

11 czerwca br. w hotelu 
„Margot” w Gorlicach odbyła się 
piękna i wzruszająca uroczystość 
uhonorowania długoletniego 
pożycia małżeńskiego przez 
władze Rzeczpospolitej, miasta i 
Gminy Gorlice. Stąd obecność na 
spotkaniu burmistrza Kazimierza 
Sterkowicza, jego zastępcy Janu-
sza Fugla, przewodniczącego Rady 
Miasta Bogdana Musiała, wiceprze-
wodniczących Jadwigi Wójtowicz i 
Zbigniewa Grygowicza. Władze 
gminy reprezentował wójt Ryszard 
Guzik i przewodniczący Rady 
Gminy Gorlice, Aleksander Kalisz. 
Szczególnymi gośćmi spotkania 
byli państwo Władysława i Tade-
usz Bulukowie, których małżeństwo 
trwa już 66 lat oraz diamentowi 
jubilaci - 60 lat pożycia – Alfreda i 
Władysław Bohatkiewiczowie oraz 
Joanna i Józef Paterowie. Pozostałe 
pary uczestniczące w uroczystości 
obchodziły Złote Gody - 50 lat 
pożycia małżeńskiego. Medal za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
kwiaty, gratulacje i życzenia były 
wyrazem szacunku i uznania za 
trud i godność małżeńskiego i 
rodzicielskiego życia. Otrzymali je:
Anna i Marian  Basista, Helena i Bo-
lesław Biernaccy, Maria i Stanisław 
Chruścielowie, Maria i Franciszek 
Czyżykiewiczowie, Zofia i Stefan 
Czyżykiewiczowie, Irena i Izydor 
Gościmińscy, Halina i Eugeniusz 
Hajdukowie, Józefa i Jan Balu-
chowie, Marcelina i  Mieszysław 
Hałgasowie, Wiktoria i Eugeniusz 
Boberkowie, Helena i Eugeniusz 
Ignarowie, Irena i Stanisław Jarko-
wie, Emilia i Stanisław Jerzakowie, 
Maria i Marian Jędrzejczykowie, 
Zofia i Eliasz Jurczakowie, Krystyna 
i Emil Kamińscy, Zofia i Edward Ko-
ronowie, Aniela i Piotr Kuklowie, Da-
niela i Zbigniew Kurowscy, Cecylia i 
Władysław Labutowie, Ewa i Jerzy 
Majeranowie, Wanda i Józef Miga-
czowie, Maria i Marian Madejowie, 
Jozefa i Stanisław Mrozkowie, Ro-
mualda i Emilian Nalepowie, Anna i 
Andrzej Niewczasowie, Władysława 
i Franciszek Nowakowie, Stanisława 

i Henryk Osikowiczowie, Genowefa 
i Stanisław Osikowiczowie, Maria i 
Stanisław Pastuszakowie, Antonina 
i Tadeusz Piecuchowie, Franciszka 
i Adam Przybyłowiczowie, Tekla i 
Tadeusz Rachlowie, Julia i Józef 
Radwańscy, Hanka i Jerzy Rożejow-
scy, Salomea i Roman Sorotowie, 
Władysława i Adam Szelewowie, 
Józefa i Władysław Szurkowie, 
Elżbieta i Edward Śliwowie, Stani-
sława i Bolesław Tokarscy, Helena 
i Stanisław Trybusowie, Janina i Bo-
lesław Tulejkowie, Władysława i Ka-
zimierz Tumidajewiczowie, Elżbieta 
i Władysław Wantuchowie, Matylda 
i Tadeusz Wójtowiczowie, Krystyna 
i Józef Woźniakowie, Maria i Sta-
nisław Woźniakowie, Mieczysława 
i Zygmunt Zachariaszowie Swoim 
długoletnim pożyciem małżeńskim 
udowodnili, że można dochować 
wierności …”aż do śmierci”. Oby 
stali się przykładem i wzorem dla 
tych, którzy stają dziś na ślubnym 
kobiercu. 

(dr) 

umowy podpisane mają jedynie 
Powiat Gorlicki i Miasto Gorlice. 
Rozmowa z przedsiębiorcami 
toczyła się wokół zawiązywania i 
zacieśniania współpracy gorlickich 
biznesmenów z partnerami z Ukra-
iny. Konsul Brodowycz zapewniał, 
iż mimo braku uprawnień do lob-
bowania na rzecz gorlickich firm, 
służy wszechstronną pomocą przy 

Święto Samorządu Terytor ialnego
wiono mszę świętą dziękczynną. 
Samorządowcy złożyli wieniec na 
miejscu pochówku Bolesława Wsty-
dliwego, męża św. Kingi- patronki 
samorządów i Małopolski. 

W programie  uroczystości 
znalazło się także wręczenie nagród 
w konkursie „Wzorcowy Urząd w 
Małopolsce”, zorganizowanego 
przez Województwo Małopolskie 
oraz Małopolski Instytut Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji. 
Zwycięzcą został Urząd Miasta 
Tarnowa za „Wdrożenie w Urzędzie 
Miasta Tarnowa systemu zarzą-
dzania strategicznego w oparciu o 
metodologię Balanced Scorecard”. 
W spotkaniu w imieniu Burmistrza 
Gorlic uczestniczyła Maria Kuźniar-
ska- Pęczek- Sekretarz Maista.

List otwarty
Fundacja na rzecz dzieci z 

wadami serca Cor Infantis z siedzi-
bą w Lublinie,  pomaga rodzinom 
w zorganizowaniu wyjazdów na 
operacje kardiochirurgiczne w 
klinice Grosshadern w Mona-
chium- Niemcy.

Naszym celem jest pomoc 
w zbiórce środków finansowych na 
operacje małych pacjentów, gdzie 
aktualnie pracuje polski kardiochi-
rurg prof. Edward Malec. Jednym 
z podopiecznych naszej fundacji 
jest dziecko Pani Katarzyny Dobek-
Pyrcioch, którego planowany termin 
narodzin przypada na 27 lipca 2008 
r. Dziecko ma zdiagnozowaną pre-
natalnie wrodzoną wadę serca pod 
postacią hypoplazji aorty. Bez in-
terwencji trzech operacji kardiochi-
rurgicznych jest to wada śmiertelna. 
Pierwszą operację, tuż po urodzeniu, 
przeprowadzi prof. E. Malec, który 
skutecznie leczy tak ciężkie wady 
serca, koszt samej operacji wynosi 
25 000 euro. Zarząd Fundacji COR 
INFANTIS zwraca się z prośbą do 
przedsiębiorców, władz samorządo-
wych oraz wszystkich ludzi, którym 
nie jest obojętny los najmłodszych 
członów naszego społeczeństwa, o 
udzielenie wszelkiej niezbędnej po-
mocy w celu umożliwienia wyjazdu 
dziecka do Niemiec i naprawienie 
jego serduszka. Darowizny pro-
simy kierować na konto fundacji: 
Fundacja na rzecz dzieci z wadami 
serca, Cor Infantis 20-701 Lublin, 
ul. Nałęczowska 24. Fortis Bank, nr 
konta: 86 1600 1101 0003 0502 
1175 2150 koniecznie z dopiskiem 
dziecko Państwa Pyrcioch.

organizacji wstępnych kontaktów z 
ukraińskimi przedsiębiorcami. Ofe-
rował również pomoc prawników 
ukraińskich i wskazywał na najpew-
niejsze sposoby sprawdzania wia-
rygodności kontrahentów. Ostatnie 
spotkanie podczas wizyty Konsula 
Ukrainy - z władzami Zjednoczenia 
Łemków, było poświęcone aktualnej 
sytuacji społeczności łemkowskiej.

K O N S U L  W  S T A R O S T W I E

Diamentowi i Złoci 
Jubilaci
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 W dniu 30 maja br. na gor-
lickim rynku w ramach obchodów 
Gorlickich Dni Na Rzecz Trzeźwo-
ści zorganizowano szereg imprez 
promujących zdrowy tryb życia 
oraz spędzanie wolnego czasu 
bez używania alkoholu. W organi-
zacje imprezy włączyły się wszystkie 
instytucje oraz stowarzyszenia z te-
renu Gorlic promujące zdrowy styl 
życia, pomagające osobom ubogim 
i uzależnionym. Zarząd Rejonowy 
PCK w Gorlicach po raz pierwszy 
aktywnie włączył się w tegoroczne 
obchody Gorlickich Dni Na Rzecz 
Trzeźwości organizując m.in.: 
akcję oddawania krwi pod hasłem 
„Oddaj krew dla poszkodowanych 
w wypadkach spowodowanych 
przez nietrzeźwych kierowców”.  
Akcja odbywała się w RCK i K OT 
w Gorlicach, a od godz. 10.00 do 
14.00 na gorlickim rynku w biurze 
Regionalnej Telewizji Gorlickiej. 
W trakcie akcji pozyskano 10,800 
ml krwi, do akcji włączył się także 
Klub HDK PCK „ADMA” z Gry-
bowa. Wśród oddających krew 

dominowali uczniowie Zespołu 
Szkół Nr 1 w Gorlicach. W trak-
cie akcji promowano honorowe 
krwiodawstwo, rozprowadzano 
karty ICE oraz ulotki dot. karty 
ICE, udzielania pierwszej pomo-
cy i działalności PCK w Polsce. 
Jednym z punktów programu był 
pokaz udzielania pierwszej pomo-
cy, który przygotowali słuchacze 
Szkoły Policealnej Pracowników 
Służb Medycznych i Społecznych 
w Gorlicach pod kierownictwem 
instruktora PCK Anny Wirchniań-
skiej. Osoby zgromadzone na gor-
lickim rynku, a zwłaszcza gorlicka 
młodzież chętnie interesowała się 
pokazem, a niektórzy nawet „wcie-
lali” się w role poszkodowanych. 
Wszyscy honorowi dawcy krwi, 
wolontariusze PCK uczestniczący 
w tegorocznych obchodach otrzy-
mali okolicznościowe szklanki 
z okazji 50 – lecia honorowego 
krwiodawstwa PCK w Polsce 
oraz upominki promujące miasto 
Gorlice.      

   ZR PCK Gorlice Marek Podraza

W Miejskim Zespole Szkół 
nr 3 w Gorlicach – Gliniku odby-
ło się podsumowanie programu 
„Śladami pionierów przemysłu 
naftowego na Ziemi Gorlickiej”. 
Młodzież na tle nastrojowej 
muzyki zaprezentowała zbiór 
zdjęć wykonanych podczas re-
alizacji programu oraz program 
artystyczny o pięknej Ziemi 
Gorlickiej.

Częścią uroczystości była 
prezentacja książki autorstwa 
Joanny Bubak „Śladami Willia-
ma Henry’ego Mac Garveya”. 
Autorka w krótkim wystąpieniu 

opowiedziała jak powstawała ta 
publikacja i jaki jest jej cel. Glinik 
to jeden przystanków na two-
rzonym Karpacko – Galicyjskim 
Szlaku Naftowym. Tu znajduje 
się domek, w którym mieszkał 
W.H.Mac Garvey, park, który za-
łożył, Fabryka Maszyn i Rafineria 
Nafty. Książka napisana jest w 
sposób ciekawy i przystępny dla 
czytelnika w każdym wieku. Sta-
nowi zbiór informacji o człowieku, 
który wniósł ogromny wkład w 
rozwój gospodarczy naszego re-
gionu. Autorka stworzyła obraz tej 
postaci z fragmentów informacji 
zawartych w różnych źródłach, a 

Gorlickie Dni Na Rzecz Trzeźwości 
z udziałem ZR PCK w Gorlicach

Z „Trójką” na szlaku naftowym

szczególnie kronikach, dziewiętna-
stowiecznej  prasie naftowej oraz 
dzięki współpracy z Gary May 
- kanadyjskim autorem tematyki 
naftowej . Książeczka wydana zo-
stała staraniem Stowarzyszenia 

W dniu 3 czerwca br. w 
Małopolskim Zarządzie Okrę-
gowym PCK w Krakowie odbyła 
się uroczyste podsumowanie V 
Edycji Ogólnopolskiego Turnie-
ju Szkół Ponadgimnazjalnych, 
Policealnych i Pomaturalnych 
w Honorowym Krwiodawstwie 
pod hasłem „MŁODA KREW 
RATUJE ŻYCIE” oraz wojewódz-
kiego konkursu literackiego 
szkół gimnazjalnych „Znam 
honorowego dawcę krwi PCK” 
organizowanego przez Małopol-
ski Zarząd Okręgowy PCK pod 
patronatem Kuratorium Oświaty. 
Uroczystości, dzięki młodzieży z 
Zespołu Szkół Technicznych oraz 
gimnazjum MZS nr 1 w Gorlicach, 
miały wyjątkowo gorlicki charak-
ter. W końcowym podsumowaniu 
I miejsce w kategorii największa 
liczba młodych krwiodawców zajął 
młodzieżowy klub HDK PCK przy 
ZST w Gorlicach, pozostawiając za 
sobą 45 szkół, m.in. z Krakowa, 
Tarnowa czy Nowego Sącza. Klub 
ten  zajął również II miejsce w ka-
tegorii największej ilości oddanej 
krwi.Okolicznościowe puchary, 
dyplomy oraz nagrody odebrali 
przedstawiciele klubu: Damian 

Olbrych, Łukasz Smoła oraz Ka-
mil Bochenek – opiekunem klubu 
i szkolnego koła PCK a zarazem 
osobą, która przyczyniła się do 
tak dużego sukcesu gorlickiej 
młodzieży jest Lucyna Duma 
– nauczyciel historii w tej szkole. 
To nie był koniec gorlickich suk-
cesów. W wojewódzkim konkursie 
literackim „Znam honorowego 
dawcę krwi PCK” I miejsce zajął 
Marek Podraza - uczeń klasy II c 
gimnazjum MZS nr 1 w Gorlicach 
za pracę „Wujek Rysiek – hono-
rowy krwiodawca” , którego do 
konkursu przygotowywała Pani 
Danuta Banaszek, szkolny opie-
kun koła PCK– nauczyciel che-
mii. Jest to bardzo duży sukces 
gorlickiej młodzieży, która po raz 
pierwszy zajęła najwyższe lokaty 
w konkursach ogólnopolskich i 
wojewódzkich. Zajęcie pierwszych 
lokat przez gorlickich uczniów to 
również praca i zaangażowanie na-
uczycieli – szkolnych opiekunów 
kół PCK, którzy właściwie ukie-
runkowują młodzież i wskazują 
im cele humanitarnego działania.

ZR PCK Gorlice Marek Podraza

Młodzi krwiodawcy z Gorlic 
najlepsi w Małopolsce

Wspierania Inicjatyw Społecznych 
„Mariampol” w Gorlicach przy 
współpracy finansowej Urzędu 
Miasta Gorlice. Jest dostępna 
w MZS nr 3 w Gorlicach oraz w  
gorlickich bibliotekach.
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20 czerwca br. na wa-
kacyjny wypoczynek poszło w 
Gorlicach 2620 uczniów wszyst-
kich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. 369 absolwentów 
gimnazjów po wakacjach będzie 
już uczniami szkół ponadgimna-
zjalnych, a 281 absolwentów za-
sili miejskie gimnazja. Uroczyste 
zakończenie roku szkolnego 2007/
2008 odbyło się we wszystkich 
szkołach. Były wzruszające pro-
gramy artystyczne, podziękowa-
nia kwiaty. 18 czerwca br. władze 
miasta w osobach Kazimierz 
Sterkowicz, burmistrz miasta, 

„Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę...”
Bogdan Musiał, przewodniczący 
Rady Miasta Gorlice, Aleksander 
Augustyn, kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu uczest-
niczyli w zakończeniu roku szkol-
nego w Miejskim Zespole Szkół Nr 
5. Małopolskiego Kuratora Oświa-
ty  reprezentował Bogdan Witek, 
wizytator nadzorujący gorlickie 
szkoły. Okazja była wyjątkowa, 
gdyż po 40 latach nienagannej i 
wzorowej pracy pedagogicznej na 
zasłużoną emeryturę przeszedł dy-
rektor Zbigniew Osikowicz. Kazi-
mierz Sterkowicz, wręczając Panu 
Dyrektorowi nagrodę Burmistrza 
Miasta, podziękował za wszystko, 
co zrobił on dla gorlickiej oświaty, 
a w szczególności dla gorlickiej 
„Piątki”. Po wakacjach stery 
obejmie dotychczasowa wicedy-
rektor tejże szkoły, Barbara Kuk, 
która w tym dniu do południa 
wygrała konkurs na kandydata na 
stanowisko dyrektora Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 5. 18 czerwca z 
peronu Gorlice- Gimnazjum nr 5 
odjechało specjalnym pociągiem 
81 absolwentów tej szkoły do 
szkół ponad gimnazjalnych.

Pierwsze krok został zro-
biony. 26 czerwca br. na XXIV 
Sesji Rady Miasta radni podjęli 
uchwałę w sprawie „wyrażenia 
zgody na realizację odszkodowa-
nia poprzez przyznanie nierucho-
mości zamiennej”(16 za 4 prze-
ciw , 1 wstrzymujący). Uchwała 
ta wyraża zgodę na realizację od-
szkodowania za działkę 799/8 na 
rzecz firmy „TENG  Nieruchości” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 
Za tę działkę o pow. 0,4337 ha, 
firma może otrzyma nierucho-
mość zaminenną - działkę o pow. 
0,9460 ha, która jest własnością 
Gminy Miejskiej Gorlice. Jest to 
niezbędne, by pozyskać teren 
pod realizację nowego rozwiąza-
nia komunikacyjnego- łącznika 
drogowego od ul. Stawiska w 
kierunku Osiedla Korczak p.n. 
Budowa drogi klasy lokalnej ze 
skrzyżowaniami, łaczącej ul. 
Stawiska ( droga wojewódzka nr 
977) na przedłużeniu ul.Kołłątaja 
z ul. Korczaka, z przekroczeniem 
potoku Stróżowianka”. Mówiąc 
bardziej prostym językiem – Firma 
„TENG” jest właścicielem działki 
naprzeciw „Biedronki” o pow. ok. 
0,5 hektarów, którędy ma przebie-
gać droga z rondem i mostem od 
ul. Kołłątaja, koło źródełka za PZU 
i piekarnią, do ul. Korczaka. By 
realizować tę inwestycję, miasto 

musiałoby wykupić ten teren lub 
zamienić na inny. Firma „TENG” 
złożyła miastu inną propozycję. 
Gotowa jest przekazać swój teren 
pod realizację tej inwestycji drogo-
wej – sfinansować ją i zrealizować 
( rondo, droga do Stróżowianki i 
most ) w zamian za przekazanie 
terenu na tych Stawiskach (do 

przejścia pieszego z osiedla 
„Korczak” w kierunku ZUS-u) 
pod budowę przez „TENG” Cen-
trum Miejskiego Gorlice – galerii 
handlowej. Gotowi  są ekwiwa-
lent za różnicę w powierzchni 
zamienionych działek zapłacić ( 
ok. 675 tys. zł.) Cała propozycja 
firmy „TENG” pokazuje funkcje-

Czy będzie Galeria Gorlice?

Centrum Miejskiego o całkowitej 
powierzchni 7200m2, rozwiąza-
niakomunikacyjne, ale również 
zyski dla miasta i mieszkańców 
. Więcej szczegółów w lipcowym 
"Kurierze" wraz z informacjami z  
XXIV Sesji Rady Miasta. 

(dr)

Zakończenie roku 
szkolnego 2007/2008

fot. A. Wachowicz
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Na Osiedlu  „Krasińskiego” 
28 kwietnia br. w MZS nr 

4 odbyło się  zebranie sprawoz-
dawcze Zarządu Osiedla nr 12. 
Uczestniczyli w nim: wicebur-
mistrz Janusz Fugiel, przewod-
niczący Rady Miasta Bogdan 
Musiał, dyrektor Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 4 Danuta Ma-
tuszko, Sekretarz Urzędu Miasta 
Maria Kuźniarska- Pęczek, radni 
Zbigniew Grygowicz i Franciszek 
Piecuch. Zebranie  prowadził prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Nr 12 
Eugeniusz Gurba. Wystąpienie jego 
zawierało sprawozdanie za 2007 r 
i I kwartał br. oraz plan pracy 
na najbliższe miesiące. Po jego 
wystąpieniu głos zabrał Janusz 
Fugiel, który przedstawił plany 
miasta na 2008 rok, dotyczące 
min. tematów z Osiedla „Krasiń-
skiego”- nowe usytuowanie placu 
targowego za rondem w kierunku 
Glinika, wykonanie dwu parkingów 
- jeden po placu targowym przy 
ulicy Ogrodowej, drugi na Sta-
wiskach, rewitalizacja Starówki, 
MZK - przesunięcie przystanku na 
ulicy Legionów z wykonaniem za-
daszenia, modernizację lodowiska, 
dokończenie remontu i ocieplenia 
budynku szkoły „Czwórki”. W dys-
kusji zebrani poruszyli wiele spraw, 
min. podciągnięcie chodnika 
wzdłuż obwodnicy – ulicy Parko-
wej - od mostu aż do nowego pla-
cu targowego, budowę parkingów 
piętrowych, modernizację placu 
zabaw na osiedlu „Krasińskiego” 
wykonanie łącznika z osiedla do 
ulicy Rzeźniczej, rewitalizację-
Osiedla „Krasińskiego”, remont 
ulicy Krasińskiego.
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12 maja 2008r. odbyła się 
w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w 
Gorlicach dyskoteka pod patrona-
tem Młodzieżowej Rady Miasta, 
której opiekunem jest p.Jadwiga 
Wójtowicz, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta Gorlice. Dyskoteka ta 
była kolejną w ramach  cyklu imprez 
integrujących środowisko młodzie-
ży gorlickich szkół gimnazjalnych. 
Gorlicka „Jedynka” od września 
2007r. dysponuje nowoczesnym 
kompleksem sportowym - dwoma 
salami gimnastycznymi , to umoż-
liwiło jej po raz pierwszy gościć u 
siebie młodzież z wszystkich miej-
skich gimnazjów. Imprezę otwarła 
dyrektor, p. Wiesława Brudniak, 

która powitała uczestników i 
zaprosiła do wspólnej zabawy.  
W taneczny nastrój wprowadziła 
wszystkich grupa rockowa z MZS 
nr 1 – Paweł Kamiński, Michał 
Szufa, Mateusz Tenerowicz oraz 
perkusistka Anna Basista. Dys-
koteka była ważnym krokiem na 
drodze do integracji środowiska 
-wspólna zabawa stworzyła moż-
liwość zawarcia nowych przyjaźni i 
wymiany doświadczeń. Uczestnicy 
imprezy zostali również zaproszeni 
na słodki poczęstunek, a p. Danuta 
Banaszek –Szkolny Lider Promo-
cji Zdrowego Stylu Życia wraz z 
uczennicami  kl. Ib, IIa przygoto-
wała prezentację kulinarną, mającą 

Gościnna „Jedynka”

na celu promocję zdrowego stylu 
odżywiania. Degustacji poddano 
m.in. jogurt, napój pokrzywowo-
miodowy, musy, owocowe szasz-
łyki. Dyskoteka przebiegła w miłej 
i serdecznej atmosferze. Następne 
spotkanie w przyszłym roku szkol-
nym. A więc do zobaczenia. 

Po raz drugi Zarząd Osiedla 
nr 5, wspólnie z Gorlickim Stowa-
rzyszeniem Diabetyków, zorgani-
zował dnia 25 maja br. Białą Nie-
dzielę w świetlicy osiedlowej przy 
ul. Tuwima 6. Można było zrobić 
sobie bezpłatne badanie ciśnienia, 
poziomu cukru i cholesterolu we 
krwi. Badania te wykonywały panie 
ze Stowarzyszenia Diabetyków. W 
Białej Niedzieli brali udział również 
dr.n. med. okulista Piotr Rusek 
oraz dr. n. med. ortopeda  Grzegorz 
Tomasik, którzy przez cały czas cie-
szyli się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców i mieli pełne ręce 
roboty. Kilku osobom polecono pil-
ne skontaktowanie się z lekarzem, 
celem podjęcia leczenia. Frekwencja 
mieszkańców była bardzo wysoka 
przez co należy stwierdzić, że takie 
akcje są bardzo potrzebne i trzeba je 
organizować. 

M.Jamro.

Biała niedziela na Osiedlu 
Młodych.
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Łowiectwo na Ziemi Gorlic-
kiej ma wielowiekową tradycję. 
Dawne łowiectwo tego terenu zna-
ne jest z zapisów kronikarskich, z 
zachowanych znalezisk archeolo-
gicznych, z dzieł sztuki prymityw-
nej.  Studiowanie zapisów i kronik 
pozwala nieco poznać ówczesne 
łowiectwo, zwyczaje i sposoby po-
lowania oraz oznaki rozwijającej się 
kultury łowieckiej. Kultura łowiecka 

w zasadzie rozwijała się na dworach, 
a wzbogacała się poprzez wspólne 
polowania i zapraszanie na nie my-
śliwych innych regionów Polski. Do 
znaczących właścicieli ziemskich z 
tego terenu należy zaliczyć rody: 
Skrzyńskich z Zagórzan, Byszew-
skich z Lipinek, Długoszów z Siar, 
Riskich z Szalowej, Długoszowskich 
z Bobowej. Gdyby dziś szukać w mi-
nionych wiekach pewnych śladów 
czy symptomów rodzącej się kultury 
i etyki łowieckiej, to tylko na styku 
myśliwy- zwierzyna i stosunku my-
śliwego do otaczającej go przyrody. 
W konkretnym przypadku Ziemi 
Gorlickiej można by się odnieść 
do obszaru południowej części 
powiatu, gdzie zamieszkiwali w 
większości Łemkowie, przybyli tu z 
Karpat Wschodnich i Huculszczyzny 
w XV i XVI wieku. Zamieszkiwali oni 

cały pas przygraniczny zachęcający 
krajobrazowo, tworząc region dość 
bogaty kulturowo, pociągający za-
równo zagadkowością pochodze-
nia jak i tajemniczością ich życia 
duchowego. Dlatego środowisko 
łemkowskie zasługuje nie tylko, 
aby je wspominać na „kresowy 
sentyment”, ale także cenić za więzi 
z łowiectwem. Łemkowie okazali się 
narodem szczególnym. Mimo biedy 
byli oni pełni romantyzmu, szlachet-
ności, mieli poczucie dumy i hono-
ru. Byli życzliwi dla świata, bliźnich, 
zwierząt i lasu. Kochali zwierzynę, 
gdy ją jednak zabijali, aby przeżyć, 
prosili Boga o przebaczenie. Ogólnie 
rzecz biorąc, myśliwi zawsze mieli 
swoich patronów. Początkowo byli 
to: Diana, Św. Eustachy, Św. Hubert. 
Natomiast Łemkowie mieli swoich, 
co potwierdza ich sztuka skaralna, 
ceramika, malowidła, wycinanki. 
Przyroda i zwierzęta przewijały się 
w baśniach, pieśniach i dumkach 
łemkowskich. Początkowo wśród 
Łemków królował kult wilka, jelenia, 
orła i sokoła. Później mieli patronów 
wywodzących się z niektórych świę-
tych prawosławnych. Przykładem 

tego może być zachowana do dziś 
kapliczka w byłej wsi łemkowskiej 
Lipna. Jest to Madonna łemkow-
ska, patronka myśliwych. Dla 
podtrzymania tradycji łowieckich 
koło „Dzik” w Gorlicach, w którym 
obecnie polują także Łemkowie, 
organizuje co roku wspólne po-
lowanie wigilijne w dniu szóstego 
stycznia, w którym przypada wigilia 
łemkowska. Bardziej zorganizowane 
formy łowiectwa powstały na Ziemi 
Gorlickiej dość późno, co tłumaczy 
się ogólnym zacofaniem regionu 
pod zaborem austriackim. Dopiero 
po zakończeniu I wojny światowej 
na terenie powiatu gorlickiego 
obserwuje się pierwsze inicjatywy 
organizowania prawidłowego 
łowiectwa podejmowane przez 
właścicieli tartaków i majątków 
ziemskich, a  także przez pracow-
ników miejscowego zakładów: 
Rafinerii Nafty, Fabryki Maszyn 
Wiertniczych, Kopalnictwa Nafto-
wego. W okresie międzywojennym 
łowiectwo na tym terenie miało 
nadal elitarny charakter, chociaż 
odnotowujemy pierwsze wyraźne 
próby unormowania gospodarki 
łowieckiej. 

DARZ  BÓR  c z . I I

W dniu 1 czerwca br. 
Zarząd Powiatowy LOK i Zarząd 
Rejonowy PCK w Gorlicach zorga-
nizował na strzelnicy Ligi Obrony 
Kraju III zawody strzeleckie z oka-
zji Dnia Dziecka. Dopisała pogoda 
oraz frekwencja uczestników, na 
zawody przybyło bowiem ponad 
50 dzieci.  Celem zawodów była 
popularyzacja strzelectwa spor-
towego wśród najmłodszych 
mieszkańców Gorlic oraz uatrak-
cyjnienie obchodów Dnia Dziecka. 
Najmłodszą uczestniczką zawodów 
była Ania Miarecka. Zawody były 
przeznaczone dla wszystkich dzieci 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych powiatu gorlickiego. 

W poszczególnych katego-
riach zwyciężyli: Szkoły podsta-
wowe klasy I-III Dziewczęta: Anna 
Podraza, Chłopcy:Iwo Walecki; 

DZIEŃ DZIECKA NA STRZELNICY 
LOK W GORLICACH

Szkoły podstawowe klasy IV-VI-
Dziewczęta: Monika Kareł, Chłopcy: 
Marcin Mlecz; Szkoły gimnazjalne , 
Dziewczęta: Milena Sołdan, Chłop-
cy: Bartosz Machowski. Zawody 
sędziowali i prowadzili: Marek 
Podraza, Zdzisław Woźniak i Zbi-
gniew Kołodziej.   Dzięki finansowej 
pomocy Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych  
oraz firmie Dom Handlowy „PEPS” 
w Gorlicach  wszystkie dzieci otrzy-
mały dyplomy, nagrody, upominki, 
słodycze, napoje oraz pieczywo i 
kiełbaskę z grila. Uroczystego 
wręczenia nagród dokonali: wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
w Gorlicach Zbigniew Grygowicz 
oraz wiceprezes ZP LOK w Gorli-
cach Marek Podraza 

Marek Podraza 

W dniu 29 maja br. w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. 
ks. Stanisława Konarskiego w 
Gorlicach odbyła się prezentacja 
związana z realizacją autorskiego 
programu edukacji regionalnej pt. 
„Pokolenia Pogórzan Gorlickich” 
w ramach V edycji konkursu 
„Bliższe ojczyzny-Małopolska”. 
Konkurs ten organizowany jest pod 
patronatem Małopolskiego Kuratora 
Oświaty i Małopolskiego Centrum 
Kultury „Sokół” w Nowym Sączu. 
Gorlicka „Jedynka” brała udział we 
wszystkich edycjach tego prestiżo-
wego konkursu, dwukrotnie zdo-
bywając tytuł laureata. Autorkami 
autorskiego programu „Pokolenia 
Pogórzan Gorlickich” adresowane-
go do uczniów szkoły podstawowej 
są nauczycielki kształcenia zintegro-
wanego: p. Renata Foryś i p. Mał-
gorzata Mróz. Przeglądu dokonała 
Regionalna Komisja Konkursowa 
w składzie:  p. Renata Gołębiow-
ska – wizytator Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty  i p. Benedykt 
Kafel-etnograf, reprezentujący Ma-
łopolskie Centrum Kultury „Sokół”. 
Realizacja programu miała na 
celu dogłębne poznanie kultury 
Pogórzan, ukazanej na tle dziejów 
regionu na przestrzeni wieków, 

architektury świeckiej, sakralnej 
oraz tej związanej z przemysłem 
naftowym. Starannej obserwacji 
poddano również dawne zwyczaje 
kulinarne oraz język, bowiem on  
stanowi odbicie sposobu życia, 
zajęć, wierzeń  i obrzędowości.  
Podczas prezentacji ukazano co-
dzienne życie mieszkańców dawnej 
pogórzańskiej wsi. Uczniowie klas I 
– VI gwarą przybliżyli typowe zaję-
cia ludności wiejskiej oraz obrzędy 
wpisane w rytm roku liturgicznego 
i wegetatywnego. W szkolnej izbie 
regionalnej zgromadzono liczne 
eksponaty, często pamiątki rodzin-
ne, będące dowodem pielęgnowa-
nia w naszym regionie dziedzictwa 
kulturowego dawnych pokoleń. 
Zaprezentowane albumy, zdjęcia, 
prace plastyczne oraz inne wytwo-
ry uczniów udokumentowały cało-
roczne działania. W realizację tego 
przedsięwzięcia bardzo aktywnie 
zaangażowali się rodzice uczniów. 
Ponadto nawiązano współpracę z 
mieszkanką Kobylanki, p. Zuzanną 
Szurek, która prowadziła zajęcia 
tematyczne z dziećmi oraz służyła 
pomocą merytoryczną.  Z cierpliwo-
ścią czekamy na werdykt Komisji , 
który będzie ogłoszony dopiero w 
lipcu br.

Pokolenie Pogórzan Gorlickich

Historia myślistwa 

w 85 - lecie PZŁ
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY

"Walka o wolność gdy 
się raz zaczyna…"

 Powstanie Listopadowe
Trud i poświęcenie kon-

federatów barskich okazało się 
daremne. 5 sierpnia 1772 r. 
Austria, Prusy i Rosja podpisały 
traktat rozbiorowy – I rozbiór 
Rzeczpospolitej. Gorlice i ziemia 
gorlicka znalazły się w granicach 
Austrii. Wojska austriackie wkro-
czyły na anektowane tereny. 

 Na Ziemi Gorlickiej 
1772 – 1918

11 września cesarzowa Maria 
Teresa zalegalizowała podbój  
specjalnym uniwersałem, w 
którym ziemie zaboru nazwano 
urzędowo Królestwem Galicji i 
Lodomerii. Miasteczko Gorlice 
znalazło się w jego granicach. 16 
października zniesiono wszystkie 
dawne konstytucje, polskie urzę-
dy, samorząd, wprowadzając do 
urzędów i szkół jezyk  niemiecki. 
Zaborcy zorganizowali też własną 
administrację jednostopniową. 
Lwowskiej gubernii podlegało 
18 rozległych cyrkułów, którymi 
zarządzali starostowie. Region 
gorlicki wszedł w skład cyrkułu 
dukielskiego, którego siedzibę 
przeniesiono w 1790 r. do Jasła. 
U schyłku XVIII wieku, w 1795 r. 
nastąpił ostateczny rozbiór Polski. 
Upadła Rzeczpospolita. Ale nie 
upadł duch w narodzie. Wśród 
patriotów, dla których przesła-
niem działania stały się słowa 
pieśni legionistów gen. Henryka 
Dąbrowskiego we Włoszech w 
1797 r. - „Jeszcze Polska nie 
umarła póki my żyjemy, co nam 
obca przemoc wzięła, szabla 
odbierzemy” – była też szlachta 

Gorlic i okolic. Do pierwszego 
zrywu narodowego w 1830 r. 
– powstania listopadowego 

– poszedł „pan na Szerzyznach” 
Adam Kochanowski i właściciel 
Glinika Mariampolskiego Teofil 
Erazm Łętowski. W szeregach po-
wstańczych znalazł się też książe 
Stanisław Jabłonowski, właściciel 

Oto dziś dzień krwi i chwały

Oby dniem wskrzeszenia był.

W Gwiazdę Polski Orzeł Biały

Patrząc, lot swój w niebo wzbił.

A nadzieją podniecany,

Woła na nas z górnych stron:

Powstań Polsko, skrusz kajdany,

Dziś twój triumf albo zgon.

Hej, kto Polak na bagnety!

Żyj swobodo, Polsko żyj!

Takim hasłem cnej podniety,

Trąbo nasza wrogom grzmij! x2

wsi Kobylanka i Klęczany, które 
otrzymał w posagu poślubiając w 
1824 r Marię Wielopolską, córkę 
Jana Wielopolskiego. Ten obyty  w 
świecie  ziemianin i arystokrata z 
wołyńskiej lini książęcej, znający 
osobiście Tadeusza Kościuszkę, 
romantycznego poetę Byrona i 
wielkiego księcia Konstantego 
– z którym popadł w konflikt 
– poparł ten zryw narodowy. Słu-
żył w stopniu kapitana w 4. baterii 
lekkiej konnej pod dowództwem 
płk. Józefa Bema, później płk Le-
wińskiego. 26 maja walczył pod 
Ostrołęką. Za odważną postawę 
otrzymał  Krzyż Virtuti Militarii. 
W poł. lipca 1831 r. został sze-
fem sztabu gen. Bema. Dowodził 
artylerią, a we wrześniu ochraniał 
ważne ulice stolicy. Po upadku po-
wstania przebywał na emigracji w 
Awignon. Stąd wyruszył i dotarł 
do Galicji, i osiadł w rodzinnym 
majątku żony w Kobylance. 20 lat 
później stał się pionierem przemy-
słu naftowego. 

Roman Dziubina 

WARSZAWIANKA
słowa: Delavigne, francuski poeta i dramaturg

muzyka: D.Auber

tłum. na j.polski K.Sienkiewicz

D R O G I  D O  N I E P O D L E G Ł O Ś C I



Str. 10 Czerwiec 2008

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

Str. 11Czerwiec 2008

Mistrzem malarstwa bata-
listycznego był, jest i zapewne 
będzie Jan Matejko. Dziś, w 
całkiem odmienionym realiach 
historycznych, w XXI wieku, w 
Europie bez granic, są malarze, 
których pasją artystyczną jest 
malarstwo batalistyczne, sławne 

To tytuł wystawy foto-
graficznej gorlickiego radnego 
, Henryka Platy. Zaskoczył 
wszystkich: po pierwsze - swo-
imi  podróżami, po drugie - pasją 
fotografowania. Zwiedził już wiele 
krajów. Wrażenia chwili utrwalał 
dotąd dla siebie i najbliższych. Te-
raz podzielił się nimi z gorlicznina-
mi. Mogli w dniach 10 -28 czerwca 

B I TWY  PO L SK I E  K U B A  B L I Ż E J  

i bohaterskie czyny rycerstwa 
polskiego. To Stanisław Bodes, 
artysta, który 1000 letnią historię 
oręża polskiego utrwala od 16 
roku życia w obrazach. Dla niego 
to hołd dla tysięcy polskich bo-
haterów w  tysiącletnich dziejach 
Polski. 

15 czerwca br. GCK zaprosiło na premierę sztuki ,,SKĄPIEC” 
w wykonaniu Gorlickiej Grupy Teatralnej ,,Promień”.Grali młodzi 
aktorzy – amatorzy:Harpagon- Tomasz Dudek, Kleant- Krzysztof 
Duda, Eliza- Angelika Mazur, Walery- Jakub Kotwicz, Marianna- An-
gelika Tajak, Anzelm- Krzysztof Brotoń, Frozyna- Agnieszka Figiel, 
Jakubowa- Anna Roman, Strzałka- Magdalena Szostek, Komisarz- 
Łukasz Marynowski. Sztukę wyreżyserowała Barbara Fugiel. Spektakl 
odbył się przy pełnej widzów sali.

13 czerwca br. w GCK odbyła się prezentacja sztuki ,,Po-
mysł na morderstwo” w wykonaniu aktorów Teatru im. W. Sie-
maszkowej z Rzeszowa. ,,Pomysł na morderstwo” Edwarda Taylora 
to odwołanie do najlepszych tradycji Teatru Sensacji. Niepokojąca 
atmosfera, zbrodnia, nagłe i zaskakujące zwroty akcji. Reżyseria: 
Zbigniew Najmoła, scenografia: Wojciech Stefaniak, muzyka: Olgierd 
Futona. I brawa gorlickiej publiczności.

5 czerwca br. na gorlickim Rynku odbył się Konkurs tańca 

towarzyskiego pod patronatem  posła Witolda Kochana. 

5 czerwca br. na gorlickim Rynku prezentowały się  grupy uczestni-
ków  IV Gorlickiego Festiwalu Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży. 

w Domu Polsko- Słowackim  zo-
baczyć Kubę z bliska: krajobraz, 
architekturę, ludzi. Egzotyka, 
cudowna przyroda. Patrząc na 
te rajskie pejzaże pomyślałem 
sobie: Komunizm – jak wszędzie 
– na Kubie też bury, lecz Bóg go 
ubogacił cudem natury. 

(dr)

w  Dworze Karwacjanów
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38-300 Gorlice, ul. Krasiñskiego 3, tel. 500 158 314

16 czerwca br. na Osiedlu 
„Magdalena” odbył się dziesią-
ty, jubileuszowy Piknik Rodzin-
ny. To największa plenerowa 
impreza organizowana przez 
Zarząd Osiedla Nr 2. Na terenie 
pięknego ogrodu przedszkola 
bawili się mali i duzi – dzieci, 
rodzice i mieszkańcy. Oprócz 
gier i zabaw, były też występy 
artystyczne zespołu tańca nowo-
czesnego MDK w Gorlicach oraz 

 Piknik Rodzinny na 
„MAGDALENIE”

15 czerwca br., już po raz 
dziesiąty odbywał się Festyn 
Parafialny organizowany przez 
Parafię p.w. Św. Jadwigi Kró-
lowej w Gorlicach. Od początku 
powstania parafii, budowy świąty-
ni, plebanii z proboszczem ks. J. 
Gondkiem zawsze byli parafianie 
Zawodzia i Sokoła oraz władze 
miasta a później powiatu. Nie 
inaczej było na jubileuszowym 
festynie. Były wzajemne życzenia, 
podziękowania i deklaracje wspo-

młodzieży z Kobylanki z tańcami 
standardowymi. Nie zapomnia-
no-   serdeczne podziękowania dla 
sponsorów - o  nagrodach i słody-
czach. O pikniku pamiętali radni: 
E. Wędrychowicz, F. Piecuch, H. 
Plato, A.Mróz i kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury A.Augustyn. Była 
to udana, integrująca społeczność 
osiedlową impreza.

Michał Jurczyk 

Festyn Parafialny 
u Św. Jadwigi

magania Bożego dzieła – kościoła 
na Zawodziu, Kuchni dla Ubogich 
Caritas, Domu Caritas. Pogoda w 
niedzielne popołudnie dopisała. 
Była karuzela, pociąg, był magik 
i iluzjonista, grała Orkiestra Dęta 
z Dominikowic i zespół „Oskar”. 
Ale przebojem festynu były bez 
wątpienia „Czerwone Gitary”, 
stare i nowe przeboje wzruszyły 
wszystkie pokolenia. 

(dr) 


