
„Gdziekolwiek się jest, byle się  było człowiekiem,

dźwiga się razem z  innymi losy świata”
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Był na gorlickim Rynku, w Ratuszu, odwiedził dzieci w szpitalu.fot. Piotr Gajda
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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. 271.

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

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

  7.Wydział Planowania Przestrzen-
nego, Urbanistyki i Gospodar-
ki Przestrzennej - 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 
Kontroli - 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

21 grudnia br. swoje  po-
dwoje otworzył Dom Polsko-Sło-
wacki - inwestycja zrealizowana 
w ramach programu INTERREGIA 
Polska – Republika Słowacka, 
dofinansowanego, ze środków 
Europejskiego Funduszu Regio-
nalnego. W lutym br. pisaliśmy o 
oddaniu Domu Polsko - Słowac-
kiego w  Bardejowie. Dziś Gorlice 
oddają uroczyście do użytku 
swój Dom Polsko- Słowacki, 
który powstał w formie adaptacji 
i nadbudowy pomieszczeń części 
budynku Urzędu Miejskiego oraz 
dawnych aresztów miejskich od 
strony dziedzińca szkolnego. 
Doskonale zaprojektowany przez 
inż. arch. Sikorę przyozdobił 
naroże ulicy Mickiewicza i ul. 
Podkościelnej. Pięknie prezen-
tuje się również od frontu, czyli 
wejścia od strony dziedzińca, 
między urzędem a szkołą. Tędy 
prowadzi brama wjazdowa. Od 
naroża ul. Mickiewicza i Pod-
kościelnej również jest wejście 
prowadzące na tenże dziedziniec 
i klatkę schodową do galerii na 
pierwszym piętrze. Pierwszą 
wystawą, prezentowaną w dniu 
otwarcia, jest pokonkursowa 
wystawa prac fotograficznych pt. 
„Ulotny urok pogranicza polsko-
słowackiego w trójkącie przyjaźni 
Bardejov- Krynica – Gorlice”.

Oprócz galerii Dom Polsko 
- Słowacki posiada salę konfe-
rencyjną z zapleczem socjalnym 
i sanitarnym, dwa pomieszczenia 
biurowe ds. kontaktów i współpra-

Dom Polsko-Słowacki otworzył podwoje
cy z zagranicą, zaplecze socjalne 
i sanitarne, dwa standardowe po-
koje gościnne, kuchnię z jadalnią 
z zapleczem sanitarno-socjalnym 
dla obsługi spotkań, wernisaży, 
gości, kiosk handlowy z pamiąt-
kami, zadaszony taras dla spotkań 
na wolnym powietrzu. Patronem 
Domu Polsko-Słowackiego został 
Duśan Jurkowič, jeden z najwybit-
niejszych architektów słowackich. 
Urodził się 23 sierpnia 1868 r. w 
rodzinie ewangelickiego probosz-
cza, na pograniczu Słowacji i Mo-
raw. Pochodził z patriotycznej sło-
wackiej rodziny, był prawnukiem 
działacza patriotycznego Samuela 
Jurkoviča. Studiował w Wiedniu 
architekturę. Zafascynowany był 
sztuką ludową. Uważany jest za 
pioniera muzealnictwa skanseno-
wego. Te pasje widoczne są w jego 
twórczości. Przetworzone motywy 
ludowe dostrzegamy do dziś w 

licznie rozsianych po Beskidzie 
Niskim nekropoliach wojennych z 
I wojny światowej. Jako pracownik 
Oddziału Grobów Wojennych C.K. 
Komendantury Wojskowej w Kra-
kowie projektował  i nadzorował 
budowę cmentarzy wojennych w 
Okręgu Żmigrodzkim. Jego nekro-
polie, budowane głównie z kamie-
nia i drewna, są wkomponowane 
w krajobraz stoków karpackich, 
styl określa się jako starosłowiań-
ski. Najbardziej znane znajdują się 
w naszym Beskidzie Gorlickim w: 
Koniecznej, Regetowie Niżnym 
i Wyżnym, Blechnarce, Zdyni, 
Smerekowcu, Wysowej, Głady-
szowie, Przysłupiu i na Magurze 
Małastowskiej – najbardziej znany 
i dostępnej nekropolii Dušana Jur-
kowiča. Zmarł 21 grudnia 1947r. 
- 60 lat temu.

(red)
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8 grudnia br. w „Dworze 
Karwacjanów” odbyła się wzru-
szająca uroczystość obchodów 
80. rocznicy urodzin Honorowe-
go Obywatela Gorlic, ks. prał. 
Józefa Micka. Od 1953 r. „dźwi-
ga razem z innymi losy świata” 
w Gorlicach. Wspaniała postać, 
wzór i autorytet dla wielu pokoleń 
gorliczan. Urodził się w Święto 
Niepokalanego  Poczęcia N.M.P. 
w Pilźnie, 8 grudnia 1927 r., w 
rodzinie Ludwika i Stefanii Szum-
skiej. Był pierwszym dzieckiem z 
siedmiorga rodzeństwa. Zawsze 
podkreśla, że swoje życie, wiarę i 
kapłaństwo zawdzięcza Panu Bogu 
i rodzicom- szlachetnej mamusi 
Stefani i tatusiowi Ludwikowi, 
którzy uczyli go od dziecka Bożego 
i polskiego spojrzenia na życie. We 
wczesnej młodości przeżył dramat i 

okrucieństwo wojny oraz cudowną 
łaskę opiekuńczości Matki Bożej, 
której  zawierzył na wieki. Wybrał 
drogę służby kapłańskiej- Bogu i 
człowiekowi. Po ukończeniu Wyż-
szego Seminarium  Duchownego 
w Tarnowie, w 1953 r. przybył do 
Gorlic, do parafii Nar. N.M.P. Spo-
tkał na swojej  drodze wspaniałego 
kapłana, legendarnego burmistrza 
czasów „bitwy pod Gorlicami” w 
1915 r. ks. prał. Bronisława 
Świeykowskiego- Honorowego 
Obywatela  Gorlic. Był jego spo-
wiednikiem do chwili śmierci w 
1956 r. W 1958 r. został wikariu-
szem Wikarii Parafialnej w Gliniku. 
Rozpoczął dzieło tworzenia wspól-
noty parafialnej i starań o budowę 
świątyni. Podjął walkę o ocalenie 
kaplicy sióstr służebniczek. Ura-
tował ją. 20 lat starań o zgodę na 
budowę kościoła. Pomagały mu 
upór, poświęcenie i modlitwa. 
Zawsze miał wsparcie parafian 
- i tych najmłodszych, i tych naj-

JUBILEUSZ 80. URODZIN KS. PRAŁ. JÓZEFA MICKA- 
HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA GORLICE

starszych. Dlatego dzieło budowy 
świątyni doprowadził do końca. 9 
października  1983 r. kościół p.w. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
został poświęcony. Służył Bogu i 
człowiekowi- choremu, zniedołęż-
niałemu. W 1991 r. utworzył Dom 
Caritas przy ul. 11-listopada dla 
dzieci z porażeniem mózgowym. 
Przyczynił się do utworzenia w 
1992 r. Domu  Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Michalusa. W 
1993 r. jego staraniem powstała 
Kuchnia Caritas dla bezdomnych 
i głodnych. Do dnia dzisiejszego 
służy jako kapelan  mieszkań-
com DPS- u przy ul. Michalusa. 
To wielkie dobro wobec bliźnich, 
samarytańską posługę chorym 
i potrzebującym, trud  budowy 
świątyni, a równocześnie życzli-
wość, skromność, serdeczność, 

tolerancję dostrzegły  władze 
miasta, nadając Ks. Prałatowi w 
2004r. tytuł Honorowego Oby-
watela.

Te cechy charakteru, kształ-
towanie humanistycznych i patrio-
tycznych postaw kolejnych poko-
leń gorliczan, przypominali licznie 
zgromadzonym uczestnikom 
uroczystości burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz oraz przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Musiał, gra-
tulując i życząc Jubilatowi dalszej 
służby w zdrowiu. Zasługi podkre-
ślali i życzenia składali też: starosta 
powiatu Mirosław Wędrychowicz, 
z przewodniczącym Rady Powiatu 
Markiem Bugno, posłowie Ziemi 
Gorlickiej- Barbara Bartuś i Witold 
Kochan, przyjaciele z Fabryki „Gli-
nik”- dyrektorzy Kazimierz Kotwi-
ca, Czesław Chmura, Józef Zuzak 
…. i długa kolejka uczestników. 
Wzruszające, bo bardzo osobiste, 
pełne wspomnień było wystąpienie 
siostry Jubilata, Pani Teresy, które 

wzruszyło do łez. Pamiętali o swo-
im kapłanie i katechecie uczniowie 
MZS nr 3- szkoły w Gliniku, którzy 
dziękowali i życzyli programem ar-
tystycznym oraz młoda pianistka z  
PSM w N. Sączu, Edyta Zychowicz, 
pod opieką Teresy Orchel, która 
wzbogaciła uroczystość utworami 
Chopina. Dziękowali księża. Nie 
zapomnieli o Jubileuszu 80-lecia 
Honorowego Obywatela ks. Edward 
Stopyra- proboszcz parafii Św. Sta-
nisława w Uhercach Mineralnych i 
Wojciech Orłowski- dyr. Zespołu 

Szkół Publicznych w tej miejscowo-
ści- miejscowości, gdzie się urodził 
ks. prałat Bronisław Świeykowski. 
W okolicznościowym adresie  pro-
sili o przyjęcie gratulacji  oraz ser-
decznych, płynących z serca życzeń 
wielu pogodnych  lat w zdrowiu, 
pogody ducha, błogosławieństwa 
Bożego, dziękując za kultywowanie 
pamięci krajana. A ks. Świeykow-
ski spoglądał z popiersia na całe 
wydarzenie, słuchając gromkiego 
„Sto lat” dla Jubilata.

Roman Dziubina

22 listopada br. odbyło się 
doroczne spotkanie burmistrza 
Gorlic, Kazimierza Sterkowicza, 
z Honorowymi Krwiodawcami, 
działaczami Polskiego Czerwo-
nego Krzyża z terenu miasta i 
gminy Gorlice oraz miasta i gminy 
Grybów. Jest to wyraz wdzięczno-
ści i podziękowania za wieloletnie, 
szczególne zasługi w rozwoju Ho-
norowego Krwiodawstwa na rzecz 
społeczności Ziemii Gorlickiej. 
Każdy Honorowy Krwiodawca to 
cichy bohater, który oddając swoją 
krew, daruje często życie człowie-
kowi, ratuje ludzkie życie. A co 
jest najważniejsze – ten piękny 
gest dobrej woli krwiodawcy 
jest bezinteresowny. Doroczne 
spotkania burmistrza są jedyną 
okazją pokazania tych „cichych 
bohaterów”, podziękowania im za 
„długoletnią, humanitarną działal-
ność na rzecz ratowania zdrowia 
i życia drugiego człowieka” oraz 
złożenia życzeń – „pomyślności 

w życiu osobistym i rodzinnym 
oraz na niwie humanitarnej 
działalności honorowego krwio-
dawstwa Polskiego Czerwonego 
Krzyża wśród społeczności na-
szego miasta i Ziemi Gorlickiej”. 
Skromną formą podziękowania 
były wręczone przez burmistrza 
K. Sterkowicza medale okoliczno-
ściowe z okazji 650. lecia lokacji 
m. Gorlice i 90. rocznicy Bitwy 
pod Gorlicami - Markowi Pod-
razie – wiceprzewodniczącemu 
Rady Rejonowej Honorowego 
Krwiodawstwa w Gorlicach 
oraz Tadeuszowi Mitorajowi 
i Krzysztofowi Grądalskiemu. 
Natomiast nagrody książkowe 
i specjalne podziękowania na 
piśmie otrzymali: Piotr Błyskal, 
Józef Dziedziak, Witold Jurusik, 
Wiesław Leśniak, Bogdan Król, 
Janusz Kryca, Grzegorz Kwie-
ciński, Roman Magiera, Wacław 
Romański i Jan Wąsowicz 

(red)

KREW DAREM ŻYCIA
fot. Piotr Gajda

fot. Piotr Gajda

SPOTKANIE BURMISTRZA Z KRWIODAWCAMI
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Szkoda, że tylko do 4 
grudnia br. można było oglą-
dać w Dworze Karwacjanów 
twórczość artystyczną Pań For-
teckich – Zofii i jej córki Mag-
daleny. Zofia mieszka i tworzy z 
Zakopanym na  Krzeptówkach. 

Anioły i malarstwo sakralne na szkle
w  D w o r z e  K a r w a c j a n ó w

7 grudnia br. po raz 23. od-
bywał się Salon Gorlicki – dorocz-
na prezentacja twórczości gorlic-
kiego środowiska plastycznego. 
Dla twórców jest to dobra okazja 
ujawnienia i zaprezentowania swo-
ich malarskich, fotograficznych, 
graficznych czy rzeźbiarskich 
pasji. Dla odwiedzających Galerię 
Sztuki „Dwór Karwacjanów” – to 
doskonała możliwość obejrzenia 
tych prac oraz poznania artystów. 
Wernisaż w Dworze połączony 
jest z przyznaniem i wręczeniem 
dorocznej artystycznej Nagrody 
Burmistrza Gorlic im. Alfreda 
Długosza. W tym roku Komisja 
Artystyczna, której przewodniczył 

XXIII Salon Gorlicki

Pochodzi ze znanych góralskich 
rodów Stopków i Krzeptowskich. 
Uprawia malarstwo na szkle. Jest 
artystką profesjonalną. Jej malar-
stwo na szkle o tematyce biblijnej, 
bożonarodzeniowej, ujęte w for-
my kapliczek – wprowadzało w 

nastrój Adwentu, Wigilii i Bożego 
Narodzenia. Ten nastrój podkre-
ślały i ubogacały „Anioły” – córki 
Magdaleny, rodowitej zakopianki 
mieszkającej w Warszawie – rów-
nież na szkle malowane poetyckie 
wizerunki aniołów.

artysta plastyk Janusz Krauze, 
przyznała tę nagrodę Piotrowi Te-
ledze, nauczycielowi Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach. 
Zajmuję się malarstwem olejnym 
oraz akwarelą, malując piękne 
pejzaże z zabytkową architek-
turą Beskidu Niskiego. Ponadto 
wyróżniono Marka Kretowicza 
za zestaw grafik i Bogusława 
Bartusia za fotografię pt. „Nie-
bieskie okienko”. Była również 
nagroda dyrektora Galerii Sztuki 
„Dwór Karwacjanów”. Otrzymał 
ją nestor gorlickich twórców, 
Stanisław Hűbner, za akwarelę 
„Zima w Kunkowej”.

(dar)
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27 listopada br. ucznio-
wie MZS Nr 5 świętowali po raz 
pierwszy Dzień Patrona. Rok 
temu szkole przy ul. Krakowskiej 
nadane zostało imię ks. Jana 
Twardowskiego – księdza, który 
pisze wiersze, wielkiego przyjaciela 
dzieci, autora utworów pełnych 
ciepła, życzliwości, czułości, miło-
ści i prostoty, miłośnika przyrody, 
określanego mianem „Jan od 
biedronki”. Witając przybyłych na 
uroczystość zaproszonych gości 
– z-cę burmistrza Janusza Fugla, z-
cę przewodniczącego RM Jadwigę 
Wójtowicz i Zbigniewa Grygowicza, 
ks. proboszcza Andrzeja Muchę, 
kierownika Wydziału Oświaty Alek-
sandra Augustyna oraz radnych 
Mariolę Migdar, Augustyna Mroza, 
Henryka Platę, Eugeniusza Wędry-
chowicza i Romana Dziubinę- dyr. 
Zbigniew Osikowicz przypomniał, że 
ksiądz Twardowski lubił powtarzać, 
że „Patron to duch opiekuńczy szko-
ły”. Od siebie dodał, że dla szkoły 
„Piątki” jest znakiem rozpoznaw-
czym, a bogactwo wartości jakie 
niesie ze sobą poezja księdza Jana, 
wspaniałym drogowskazem w 
codziennej pracy wychowawczej. 
O efektach tej pracy można się 
było przekonać 27 listopada – dniu 
poświęconemu osobie Patrona. 
Najmłodsi uczniowie brali udział w 
zabawach i konkursach związanych 
z postacią Ks. Jana, obejrzeli przed-

Ks. Jan Twardowski 
Ksiądz piszący tylko wiersze

stawienie poświęcone patronowi. 
Był to też dzień podsumowania 
konkursów związanych z posta-
cią i twórczością ks. Jana Twar-
dowskiego: Szkolnego Turnieju 
Wiedzy o Patronie, II Szkolnego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji 
ks. J. Twardowskiego, Szkolnego 
Konkursu Poetyckiego, Konkur-
su Fotograficznego, Konkursu 
Plastycznego. Podczas uroczy-
stej akademii laureaci nie tylko 
przyjmowali dyplomy, ale również 
się prezentowali. To było piękne 
wprowadzenie do finału uroczy-
stości Dnia Patrona – spektaklu 
„Zaufałem drodze” – niezwykle 
wzruszającego, emocjonalnego 
w słowie, geście, symbolice 
okupacyjnego epizodu z życia ks. 
Jana Twardowsiego. Bo ksiądz 
– poeta przeżył koszmar okupacji. 
Był w konspiracji. Wziął udział w 
Powstaniu Warszawskim. Młodzi 
aktorzy szkolnej grupy teatralnej 
„SHADE” zagrali bardzo przeko-
nująco, ukazali dramat i tragizm 
pokolenia Kolumbów – koniecz-
ność wyboru między młodością, 
rodzącą się miłością, pragnieniem 
życia, a walką z okrucieństwem 
wroga, zabijaniem, śmiercią . Łzy 
wzruszenia dorosłych widzów – to 
najlepszy dowód dojrzałości wy-
konawców i talentu reżyserskiego 
Iwony Strusińskiej – Dziewic. 

Roman Dziubina

14 listopada br. w MZS Nr 
1 na Zawodziu obchodzono uro-
czyście Dzień Patrona – ks. Sta-
nisłąwa Konarskiego. Patronuje 
od 1998 r. Szkole Podstawowej 
nr 1, będącej dziś w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 1. Od tego cza-
su stał się ważnym elementem 
pracy wychowawczej. Każdego 
roku organizowany jest konkurs 
„Ksiądz Konarski i jego epoka”, 
Rajd im. ks. S. Konarskiego. 
Szkoła ma na każdy rok szkolny 
hasło zaczerpnięte z myśli ks. S. 
Konarskiego. Wszystkich uczniów 
łączy hymn szkolny, nawiązujący 
do Patrona. Tegoroczny Dzień 
Patrona różnił się od poprzed-
nich. Po raz pierwszy odbywał 
się na własnej sali gimnastycz-
nej, a nie jak dotąd gościnnie w 
Domu Weselnym „Akropol”. W 
tym święcie szkoły uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta: 
z-ca burmistrza Janusz Fugiel, 
za-ca przewodniczącego RM Ja-
dwiga Wójtowicz, kierownik Wy-
działu Oświaty, Kultury i Sportu 
Aleksander Augustyn oraz radni 
-Alicja Nowak, Eugeniusz Liana i 

Stanisław Konarski 
Człowiek na dziś i na jutro

Roman Dziubina. Wszyscy goście 
mieli możliwość zobaczyć efekty 
realizowanego przez uczniów 
projektu „Ksiądz Konarski i jego 
dzieło” oraz wysłuchać debaty 
nt. „Czy ks. Stanisław Konarski 
przystaje do naszych czasów"? 
Niezmiernie ciekawa debata przy-
bliżyła epokę i życie Patrona, jego 
metody nauczania i wychowania, 
wymagania dla nauczycieli. W 
podsumowaniu okazało się, że 
myśli ks. Stanisława Konarskie-
go są ciągle aktualne dla mło-
dego człowieka, uczą miłości, 
braterstwa, tolerancji - ważnych 
dla młodego człowieka cech w 
integrującej się Europie. Pięk-
nym momentem uroczystości 
było wręczenie szkolnej nagrody 
– statuetki „Laur Jedynki” – ho-
norującej osoby lub instytucje, 
które przyczyniły się do rozwoju 
szkoły. W tym roku otrzymali je :
Aleksander Augustyn, Aleksander 
Wójcik – przewodniczących Rady 
Rodziców w l. 1995 – 2001 oraz 
nauczyciele – Maria Łęcka i Wie-
sława  Mikowska. 

Roman Dziubina

PATRON TO  DUCH OP IEKUŃCZY  SZKOŁY
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Na Sesję przybył Św. Mikołaj, by rózgą przypomnieć radnym o pokorze i służbie dla człowieka

Dane Policji przerażają
W okresie trzech kwartałów 

br. podjęto 163 interwencje wobec 
osób, które znajdując się pod 
wpływem alkoholu zakłóciły ład 
i porządek publiczny, 451 inter-
wencji wobec osób spożywających 
alkohol w miejscach publicznych. W 
tym okresie zatrzymano łącznie 332 
kierowców, którzy znajdując się w 
stanie po spożyciu alkoholu lub sta-
nie nietrzeźwości prowadzili pojazdy 
po drogach naszego powiatu. Do 
izby wytrzeźwień w Nowym Sączu 
dowieziono 114 osób, w pomiesz-
czeniach dla osób zatrzymanych w 
KPP w Gorlicach izolowano 144 
osoby celem wytrzeźwienia. Do 
miejsca zamieszkania przewieziono 
70 osób nietrzeźwych. W związku 
z chorobą alkoholową gorliccy 
policjanci wykonali 13 konwojów z 
osobami uzależnionymi na leczenie 
odwykowe do stacjonarnych ośrod-
ków w Krakowie i Andrychowie. 
Podjęli też 118 czynności służbo-
wych związanych z doprowadze-
niem osób uzależnionych do Sądu 
Rodzinnego w Gorlicach i Poradni 
Zdrowia Psychicznego Gorlicach. W 
pierwszym półroczu br. KPP – Gor-
lice przeprowadziła 51 interwencji 
domowych dotyczących przemocy, 
38 sprawców, w tym jedna kobieta, 
znajdowało się pod wpływem alko-
holu. Pokrzywdzonych było łącznie  
124 osoby, w tym 74 dzieci. 

Czego nie można wyliczyć
Nie można wyliczyć ilości 

rozbitych rodzin, zaniedbanych 
dzieci żyjących w ciągłym stresie, 
urodzonych z wrodzonymi wada-
mi, niepełnosprawnych fizycznie, 
krzywdzenia i demoralizowania 
dzieci, molestowania, kaziroctwa, 
prostytucji, upośledzenia umy-
słowego, wycofanie się z życia 
społecznego. W 2007 r. MOPS w 
Gorlicach udzielił pomocy z przy-
czyn alkoholizmu i narkomanii 83 
rodzinom i osobom, w wysokości 
181  300 zł ( zasiłki celowe, okre-
sowe, żywienie dzieci).

Alkohol a życie osiedlowe
Na wszystkich istnieje 

problem nadużywania alkoholu, a 
coraz częściej również narkotyków. 
Dotyczy to także kobiet, dzieci oraz 
młodych ludzi w wieku powyżej 
16 lat. Pod wpływem alkoholu 

dochodzi do dewastacji urządzeń 
budynków nowoocieplanych, 
rozbijania szyb w klatkach scho-
dowych, niszczenia koszy, placów 
zabaw dla dzieci, zanieczyszczenia 
klatek schodowych. Na każdym 
osiedlu można zaobserwować 
„pijaków” zakłócających spokój 
awanturujących się, „żebrzących” 
pieniądze, wymuszających w 
sklepach sprzedaż lub darmowe 
spożycie piwa czy wina.

Powinniśmy wiedzieć, że…
W 2006 r. w gorlickich 

sklepach wydaliśmy na alkohol 
21.056.794 zł., w tym na piwo 
10.109.563 zł., na wino 19.30828 
zł., na wódkę 9.016.402 zł. Alkohol 
kupowaliśmy również w lokalach 
gastronomicznych. Wypiliśmy piwa 
za 2.107.755 zł.; wina za 104.659 
zł.; wódki i alkoholi powyżej 18 % 
- za 526 913 zł. , czyli łącznie wy-
daliśmy w gastronomii -2.739.327 
zł. Łącznie w 2006 r. wydaliśmy na 
alkohol 23 796 122 zł- to więcej 
niż 1/3 budżetu naszego miasta. 
Wszystko wskazuje, że mijający 
2007 r. w wydatkach na trunki 
będzie podobny. Przed nami Nowy 
2008 Rok. Powitamy go szampa-
nem i …

Radni na XVII Sesji uchwalili 
Miejski Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania  Problemów Alkoholo-
wych oraz miejski Program Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2008 r. 
Przede wszystkim skierowany jest 
on do dzieci i młodzieży. Ze środków 
uzyskiwanych z opłat za koncesje na 
sprzedaż alkoholu wspierana będzie 
działalność świetlic osiedlowych, 
organizowanie wycieczek i rajdów 
pieszych, które pozwolą promować 

zdrowy tryb życia, rodzinne pikniki, 
organizowane konkursy plastyczne, 
zajęcia sportowe, w tym na basenie. 
Ważnym zadaniem jest zwiększenie 
dostępności pomocy terapeutycz-
nej i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych od alkoholu, udzielanie 
rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, pomocy 
psycho-społecznej i prawnej. Środ-
ki te będą też wykorzystywane na 
prowadzenie profilaktycznej działal-
ności informacyjnej i edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania problemów 
alkoholowych, w szczególności 

X V I I  S e s j a  R a d y  M i a s t a

dla dzieci i młodzieży. Istotnym 
zadaniem są działania na rzecz 
dożywiania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo- wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. Należy też 
wiedzieć, że ze środków tych dofi-
nansowana jest gotowość niesienia 
pomocy ofiarom przemocy w rodzi-
nie z terenu miasta – przez Ośro-
dek Interwencyjno – Mediacyjny z 
hotelikiem w Belnej ( gm. Biecz), 
telefon zaufania oraz monitoring 
w celu poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Prezes Sądu Okręgowego 
w Nowym Sączu wystąpił do Rady 
Miasta Gorlice z wnioskiem, 
o przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających na ławników do 
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 
do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa  pracy, w ilości 6 osób. 

Proszę o zgłoszenie kandy-
datów na „Karcie zgłoszenia”, do 
której należy dołączyć następujące 
dokumenty:
1.  3-aktualne fotografie, zgodnie 

z wymaganiami stosowanymi 
przy wydawaniu dowodów 
osobistych,

2.  informację z Krajowego Reje-
stru Karnego o niekaralności 
kandydata,

3.  oświadczenie, że nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie 
karne,

4.  zaświadczenie lekarskie, stwier-
dzające brak przeciwwskazań 

do wykonania funkcji ławnika
Koszt opłaty za wydanie 

informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego oraz opłaty za badanie 
poprzedzające wystawienie za-
świadczenia lekarskiego ponosi 
kandydat na ławnika.

Zgłoszenia należy przesłać 
do Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
w terminie do 4 stycznia 2008 r. 

Zgłoszenia kandydatów, 
które nie spełniają wymogów okre-
ślonych w ustawie z dnia 27 lipca 
2001 r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych i w Rozporządzeniu 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 
marca 2006 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad zgłaszania radom 
gmin kandydatów oraz wzoru karty 
zgłoszenia lub wpłynęły do Urzędu 
Miejskiego po upływie w/w terminu 
pozostawia się bez biegu. 

Wybory uzupełniające odbę-
dą się na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 24 stycznia 2008 r. 

OGŁOSZEN I E  

Ważnym punktem porządku obrad tej sesji – po interpelacjach, było uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla m. Gorlice  na rok 2008 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla m. Gorlice na 2008 r. Bardzo ważne 
uchwały, zwłaszcza jeśli zna się dane – co prawda tylko przybliżone – odnośnie szkód wyrządzonych przez nadużywanie alkoholu w rodzinach, 
które zaprezentował przewodniczący Miejskiej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zbigniew Grygowicz, w oparciu o informacje z 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach.
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INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Ryszard Ludwin: 
1.  Wnioskował o zlikwidowanie 

znaku „zakaz skrętu w lewo” z ul. 
Garbarskiej w ul. Nadbrzeżną. 

2.  Pytał, czy są już w przygoto-
waniu projekty przebudowy ul. 
Makuszyńskiego i ul. Reja. 

Alicja Nowak:
1.  Jakie są możliwości utworzenia 

w Gorlicach Domu Samotnej 
Matki.

2.  Czy sposób wyborów uzupeł-
niających ławników do Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu 
do orzekania w sprawach z za-
kresu prawa pracy jest zgodny 
z ustawą.

Eugeniusz Wędrychowicz:
1.  Wnioskował, by utworzyć par-

king przy bramie Cmentarza 
Parafialnego poprzez wykup 
prywatnego gruntu.

2.  Pytał o możliwość utworzenia 
pasażu pieszego łączącego 
chodnik przy ul. Karwacjanów 
z chodnikiem przy ul. Kra-
kowskiej. ( w miejscu kiosku 
– kwiaciarni). 

3.  Jaka jest możliwość usytu-
owania wydziałów najczęściej 
odwiedzanych przez petentów 
na poziomie parteru Urzędu 
Miasta.

4.  Czy możliwe byłoby opraco-
wanie projektu i uruchomienie 

miejskiej linii autobusowej MZK- 
„O” i „OA” ( tzw. okólna) 

5.  Wnioskował, by upowszechnić 
spektakl zaprezentowany przez 
młodzież MZS nr 5 im. ks. Jana 
Twardowskiego w Dniu Patrona 
szkoły ( "Zaufałem drodze"). 

6.  Co z programem TV Kraków.
Jolanta Dobek:
1.  Na jakim etapie są prace przy-

gotowawcze dotyczące budowy 
bloku komunalnego. 

Eugeniusz Liana:
1.  Dlaczego nie włączają się światła 

na przejściu ul. Kościuszki – ul. 
Węgierska. 

2.  Jakie są możliwośći remontu 
chodnika przy ul. Ogrodowej 
od strony ul. Legionów.

3.  Kiedy będzie oznakowane 
miejsce parkingowe przy ul. 
Kopernika, tzw. aleja lipowa.

Joanna Bubak:
1.  Czy możliwe jest powołanie 

w Urzędzie Miasta inspektora 
nadzoru budowlanego. 

2.  Kto wchodzi w skład komisji 
konkursowej w związku z 
planowanym konkursem na 
kierownika MZB.

3.  Jakie są możliwości utworzenia 
archiwum z materiałami histo-
rycznymi o Gorlicach.

4.  Czy możliwe byłoby utworzenie 

drogi, tzw bocznej ul. Ściegien-
nego w kierunku ul. 11- go  
Listopada

Bogusław Szczerbań:
1.  Jaka jest możliwość zabezpie-

czenia lub wyburzenia budynku 
dawnej kaflarni znajdującej 
się między ul. Węgierską a ul. 
Mieszka, której stan zagraża 
bezpieczeństwa zdrowia lub 
życia.

2.  Czy planowana jest kontrola 
znaków drogowych na terenie 
miasta, gdyż wiele z nich wy-
maga wymiany.

Jadwiga Wójtowicz:
1.  Czy nie byłoby lepiej, zamiast 

podnosić podatek od środków 
transportu – obniżyć go, co 
mogłoby się przyczynić do 
zwiększenia wpływów do bu-
dżetu ze względu na większą 
ilość chętnych do rejestracji 
pojazdów w Gorlicach.

2.  Czy planowane jest instalowanie 
przy miejskich parkingach par-
kometrów.

3.  Czy jest właściwie oznakowane 
skrzyżowanie ulic Węgierskiej, 
Ariańskiej, Łokietka i Krzewickie-
go. Kiedy zostanie zmienione.

Augustyn Mróz:
1.  Na jakich zasadach są powo-

ływani członkowie Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, jakie są 

koszty miesięcznego utrzymania 
(diety) i ile problemów rozwią-
zuje miesięcznie.

2.  Pytał, kiedy dwoje nauczycieli 
znajdujących się na liście osób 
zaopiniowanych przez Komisję 
do przyznania nagrody Burmi-
strza, otrzyma te nagrody.

Henryk Plato:
1.  Czy możliwe jest zwiększenie 

nakładu „Kuriera Gorlickiego”.
Franciszek Piecuch: 
1.  Jakie są możliwości syste-

matycznego porządkowania 
potoku Stróżowianka na ure-
gulowanym odcinku.

Roman Dziubina: 
1.  Czy po zrealizowaniu  zejścia 

pieszego z osiedla „Korczak” 
w kierunku ZUS-u, przychodni 
i ZSZ możliwie będzie w roku 
2008 zainstalowanie dodatko-
wego oświetlenia oraz remont 
chodnika.

2.  Jaka jest możliwość zlikwido-
wania chodnika przy ul. Legio-
nów na długości pawilonów 
handlowych, zaadoptowania 
go na miejsca parkingowe 
oraz przystanek autobusowy, a 
skierowanie ruchu pieszego na 
szeroki pasaż przy pawilonach. 
Czy zaplanowany jest remont 
tego pasażu, który mógłby 
stać się wizytówką miasta.

 Komisja  Budownictwa i 
Inwestycji na spotkaniu w dniu 6 
listopada br. zapoznała się z prze-
biegiem realizacji  zadań  inwesty-
cyjnych , które były planowane w 
II półroczu 2007r. Zrealizowano 
ogółem 67 tematów, niektóre z 
nich są na ukończeniu lub jesz-
cze w trakcie realizacji i zostaną 
zakończone w tym roku. Dyrek-
tor MZUK szczegółowo omówił 
wszystkie główne zadania inwe-
stycyjne wykonane przez MZUK 
oraz przedstawił  stan zaawanso-
wania prac przygotowawczych do 
sezonu zimowego.  Podkreślił, że 
na okres zimowy przygotowano 
skrzynie z piaskiem, solą, są 
harmonogramy dyżurów w przy-
padku nagłego opadu śniegu, ale 
celowym byłoby zakupienie na 
okres zimowy  jednej piaskarko 

– solarki.
Komisja po dyskusji zapropono-

wała  następujące wnioski:

1)  Komisja Budownictwa i Inwe-
stycji proponuje, aby przeana-
lizować sprawę przeniesienia 
administracji obsługi parkin-
gów miejskich  z OSiR pod 
MZUK,  w celu wykorzystania 
dochodów na remonty dróg.

 2) Komisja Budownictwa i Inwe-
stycji proponuje zabezpieczyć 
w budżecie  na 2008r. kwotę 
700 tys.zł na budowę sieci wo-
dociągowej w rejonie dzielnic: 
Sokół, Glinik Górny, Lipowa,  
Wrońskich. Jednoczesnie pro-
ponuje się zwiększenie dotacji 
w tym roku z 300 na 480 tys. 
zł w związku z koniecznościa 
wymiany rurociągu ul. Ko-

ściuszki.Kwota ta zostanie 
potrącona z budżetu 2008r.

3)  Komisja Budownictwa i 
Inwestycji wnioskuje, aby 
Plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych na lata 2007-
2010 omówić w miesiącu 
styczniu 2008r.po przyjęciu 
budżetu.  W związku z pilną 
potrzebą rozwiązania w mie-
ście sprawy segregacji oraz  
odzysku surowców wtórnych,  
niezbędne byłoby w tym celu 
rozważyć możliwośc zakupu 
dla MZUK-u maszyny mobil-
nej: kruszącej i przesiewają-
cej dla odzysku materiałów 
budowlanych.  Dlatego też w 
dniu 21 listopada br. odbyło 
się następne spotkanie Komisji 

Budownictwa i Inwestycji, na 
które zaproszono konstruktora 
mobilnego urządzenia do recy-
klingu gruzu. Zapoznano się z 
konstrukcją takiego urządzenia 
i jego warunkami pracy.

Zastosowanie takiego urzą-
dzenia dałoby duże efekty z tytułu 
odzysku materiałów budowlanych. 
Koszt powinien się zwrócić po 3 
latach eksploatacji. 

Następnie Komisja Bu-
downictwa i Inwestycji wspólnie 
z Komisja Budżetu i Finansów 
na posiedzeniach w dniu 4 i 5 
grudnia oraz w dniu 10 grudnia, 
szczegółowo zapoznawała się z 
tematami do realizacji, zawartymi 
w Projekcie Uchwały budżetowej 
na 2008r. W wyniku szerokiej 
dyskusji wypracowano dodatkowe 
propozycje tematów do uwzględ-
nienia w budżecie na 2008r. 

   Z.B. Pawełek

Komisja Budownictwa i Inwestycji
Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY MIASTA GORLICE
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1 października br. odbyło 
się spotkanie Komisji Oświaty i 
Kultury RM Gorlice z dyrektorami 
szkół podstawowych i gimnazjów  
celem zaprezentowania osiągnięć 
i problemów.

W temacie zadań in-
westycyjnych i remontowych 
podkreślano zadowolenie z prze-
prowadzonych termomodernizacji 
wykonanych w MZS nr 5  i MZS nr 
4. Obecnie trwa termomoderniza-
cja budynku MZS nr 3. Przygoto-
wywane są plany i audyty dla MZS 
nr 6 i MZS nr 1. Od 1 października 
uczniowie MZS nr 1 korzystają z 
nowej sali gimnastycznej. 

Oddanie do użytku nowej 
sali gimnastycznej polepszyło 
bazę sportową naszego miasta.

Oprócz prac termomoderni-
zacyjnych we wszystkich szkołach 
pozostały do wykonania obejścia 
szkół. W tym celu najlepiej byłoby 
wykonać kompleksowe projekty 
zagospodarowania otoczenia 
każdego budynku szkolnego, 
uwzględniając wszystkie funkcje, 
w tym drogi przeciwpożarowe, 
chodniki, ewentualne miejsca 
postojowe, itp.

W sferze dydaktyki wysoko 
oceniana jest praca szkół. Oprócz 
zadań wynikających z programu 
nauczania i programów wy-
chowawczych,  szkoły realizują 
szereg zadań dodatkowych. 
Opracowywane są i realizowane 
programy  dofinansowywane ze 
środków zewnętrznych. Podkre-
ślano bardzo dobrą współpracę 
Miejskiej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  z pedagogami 
szkolnymi i nauczycielami w 
zakresie realizacji programów 
profilaktycznych. Dyrektor MZS 
nr 6 Sławomir Kowalski podzię-
kował Komisji Oświaty i Kultury 
za umożliwienie funkcjonowania  
przedszkola na Korczaku w 
starym budynku. W sprawach 
organizacyjnych dyrektorzy szkół 
wyrazili zadowolenie , że udało się  
w bieżącym roku szkolnym pozy-
tywnie załatwić sprawy kadrowe 
nauczycieli, dzięki koordynacji 
Urzędu Miasta i współpracy ze 
wszystkimi dyrektorami szkół.

Komisja Oświaty i Kul-
tury w obecności dyrektorów 
szkół złożyła kilka wniosków o 

Komisja Budżetu i Finansów 
odbyła sześć posiedzeń w sprawie 
Budżetu Miasta na 2008r.

Były to posiedzenia wspólne z 
Komisjami: Budownictwa i Inwestycji, 
Oświaty i Kultury, Praworządności i 
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw 
Społecznych.

W dniu 26.11.br. Skarbnik 
Miasta Krystyna Tokarska 
przedstawiła strukturę 
uchwały budżetowej, a także 
dochody budżetu na 2008r. 
w wysokości 56.746.231 
zł. Przewidywane wydatki w 
wysokości 63.008.231 zł. 
Planowany deficyt budżetu 
w kwocie 6.262.000 zł. Na-
stępnie omówiono dochody i 
wydatki Gorlickiego Centrum 
Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

W dniu 29.11.br. omówiono do-
chody i wydatki:Administracji 
Publicznej; Straży Miejskiej; 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej; Miejskiego Zarzą-
du Budynków.

W dniu 3.12.br. omówiono do-
chody i wydatki przedszkoli i 
szkół miejskich.

W dniu 4.12.br. omówiono 
dochody i wydatki:Wydziału 
Planowania Przestrzennego, 
Urbanistyki i Gospodarki 
Nieruchomościami; Wydziału 
Gospodarki Komunalnej; Wy-
działu Inwestycji; Miejskiego 
Zakładu Usług Komunalnych.

W dniu 5.12.br. omówiono 
dochody i wydatki: Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W dniu 10.12.2007r. omówiono 
wydatki związane z promocją 
miasta, a także zgłoszono au-
topoprawki do Budżetu Miasta 
na 2008r.

Komisja 
Budżetu i 
Finansów

Komisja Oświaty i Kultury
charakterze organizacyjnym i 
finansowym. Najważniejsze z 
nich to zabezpieczenie znacznie 
większych środków z funduszy 
profilaktyki na prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych w szkołach oraz 
związany z tym wniosek, aby 
zadania z zakresu profilaktyki 
planować, realizować i rozliczać 
w ciągu całego roku kalendarzo-
wego od stycznia do grudnia, co 
umożliwi bardziej racjonalne ich 
wykorzystanie.

Komisja złożyła wniosek o 
utworzenie funduszu nagród dla 
opiekunów laureatów i finalistów 
konkursów przedmiotowych, do-
ceniając ogromny wkład pracy w 
przygotowanie uczniów.

Komisja zaproponowała, 
aby przejazdy na konkursy przed-
miotowe i  konkursy sportowe 
organizowane poza powiatem 
gorlickim, były organizowane 
wspólnie dla wszystkich repre-
zentantów gorlickich szkół i 
finansowane ze środków zgro-
madzonych przy Urzędzie Miasta 
w dziale „Pozostała działalność”. 
Z uwagi na zbliżające się święto 
Edukacji Narodowej przewodni-
cząca Komisji na ręce dyrekto-
rów złożyła życzenia wszystkim 
nauczycielom.

 15 października br. odby-
ło się spotkanie Komisji Oświaty 
i Kultury z  przedstawicielami 
środowiska artystycznego repre-
zentowanego przez Klub Sztuki 
im. Alfreda Długosza. Spotkanie 
rozpoczęło się od zwiedzenia po-
mieszczeń budynku Domu Polsko 
– Słowackiego, podczas którego 
wyrażono obawy co do planowa-
nego terminu ukończenia robót 
budowlanych. W drugiej części 
spotkania w szerokiej dyskusji 
zgłoszono szereg propozycji do-
tyczących funkcjonowania Domu 
Polsko – Słowackiego. Dom 
Polsko – Słowacki w Gorlicach 
powstał w ramach projektu Pol-
ska – Słowacja „Rozwój regionu 
granicznego poprzez wspólną 
promocję i budowę Domu Polsko 
– Słowackiego w Gorlicach.” Jest 
jeszcze wiele niewiadomych o 
charakterze prawno – finanso-
wych wynikających z wymogów 
programu INTERREG III A

Wiadomo już, że w Domu 
Polsko – Słowackim znajdą się 

miejsca na działalność wysta-
wienniczą ,  sala konferencyjna 
na 60 osób, pokoje gościnne i 
punkt gastronomiczny. Planuje 
się , że Dom Polsko – Słowacki 
funkcjonował będzie strukturach 
Gorlickiego Centrum Kultury. 
Komisja poparła wniosek Klubu 
Sztuki dotyczący udostępnienia 
powierzchni wystawienniczej dla 
prezentacji prac gorlickich arty-
stów oraz sukcesywnego wykupu 
tych dzieł  przez  Miasto, celem 
utworzenia zbioru miejskiego.  
Zgodnie z założeniami programu 
i uchwałą Rady Miasta Gorlice 
Dom Polsko - Słowacki nosił 
będzie imię Dušana Jurkowiča 
– jednego z najwybitniejszych 
architektów słowackich – projek-
tanta wielu cmentarzy wojennych 
z czasów I wojny światowej znaj-
dujących się na Ziemi Gorlickiej.

W miesiącu grudniu br. 
Komisja Oświaty i Kultury obra-
dowała na swoich posiedzeniach 
3 grudnia i 5 grudnia. Domino-
wały tematy finansowe związane 
z potrzebami inwestycyjnymi i 
remontowymi .Komisja wnio-
skuje, aby wszystkie przedszko-
la i szkoły w naszym mieście jak 
najszybciej zostały docieplone, co 
spowoduje wymierne oszczędno-
ści ciepła. Drugi temat, dotyczący 
wszystkich szkół, to wykonanie 
obejść szkół – dróg dojazdo-
wych i przeciwpożarowych. Są 
też potrzebne remonty wewnątrz 
budynków i zakupy bieżące.Po-
ruszono temat zabezpieczenia 
środków na planowane podwyż-
ki płac dla nauczycieli.Komisja 
złożyła wniosek o zwiększenie 
wynagrodzeń dla pracowników 
administracyjno – obsługowych 
– grupy najmniej zarabiają-
cych.Komisja opiniowała również 
projekt budżetu OSiR-u, gdzie 
większość problemów to potrze-
by remontowe i inwestycyjne, 
jak np. modernizacja lodowiska 
czy basenu otwartego.Komisja 
Oświaty i Kultury pozytywnie 
zaopiniowała  Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Miejski Program Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Miasta Gorlice na 
2008 r. Komisja złożyła wniosek, 
aby więcej środków z tego pro-
gramu przeznaczyć na zajęcia 
pozalekcyjne z dziećmi i remont 
placów zabaw.

  Joanna Bubak
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W dniach 30 listopada 
– 2 grudnia br. kameralny chór 
„Belfersingers”, działający pod 
patronatem Gorlickiego Centrum 
Kultury, wziął udział w XVII Mię-
dzynarodowym Festiwalu Muzyki 
Adwentowej i Bożonarodzenio-
wej w Pradze i przywiózł z tego 
festiwalu Srebrne Pasmo. To 
wielki sukces naszego gorlickiego 
chóru, zważywszy na dużą ilość i 
wysoki poziom uczestników festi-
walu. Brało w nim udział ponad 70 
chórów z całej Europy, a nawet z 
Singapuru i RPA, chóry wielkie, 
chóry kameralne, chóry jednorod-
ne i dziecięce. Gorliczanie wystą-
pili w najliczniej reprezentowanej 
kategorii chórów kameralnych. 
Koncerty konkursowe oceniane 
były przez międzynarodowe jury 
– ekspertów muzyki chóralnej. 
Nasz chór zmieścił się w prze-
dziale 20 – 25 punktów na 30 
możliwych, co zaowocowało 
przyznaniem Srebrnego Pasma. 
Nie pierwszy to sukces chóru. W 
roku 2006, na XIII Ogólnopolskim 

SREBRNE PASMO W ZŁOTEJ PRADZE 

Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Bę-
dzinie, chór zdobył wyróżnienie. 

"Belfersingers" zaśpiewali w tym 
roku na Festiwalu Muzyki Daw-
nej w Starym Sączu, w bieckiej 
kolegiacie w okazji Gorlickiej 

Jesieni Muzycznej oraz na I 
Festiwalu Muzyki Duchownej w 
Bardejovie. W swoim repertuarze 
posiada utwory muzyki dawnej i 
współczesnej, polskiej i obcej, 
jazzowej, ludowej i gospel, a tak-

że przeboje muzyki rozrywkowej. 
Chór uświetnia swoimi koncerta-
mi wiele uroczystości na terenie 
miasta i powiatu gorlickiego, 
aktualnie liczy 18 chórzystów, a 
dyryguje nim Robert Gryzik.

Głównym tematem po-
siedzenia Komisji w dniu 21 
listopada było przestrzeganie 
prawa i problemy bezpieczeń-
stwa w mieście. Stąd zaproszeni 
goście: Krystyna Wszołek- prezes 
Sądu Rejonowego w Gorlicach i 
Tadeusz Cebo- prokurator rejo-
nowy. Pani prezes K. Wszołek 
zapoznała członków komisji 
z  danymi związanymi z pracą 
Sądu Rejonowego w 2006 r. Do 
Wydziału Grodzkiego wpłynęło 
w ubiegłym roku 3293 spraw, w 
tym 660 spraw wykroczeniowych  
i 821 – karnych. Jeśli chodzi 
o nieletnich to wpłynęło 126 
spraw, w tym 94 czyny karalne 
i 32 sprawy o demoralizację. O 
leczenie odwykowe wpłynęło 
142 sprawy-  68 osób oczekuje 
na przyjęcie do szpitala, celem 
poddania się leczeniu odwyko-
wemu. Brakuje wolnych miejsc. 
Najbliższy termin na przyjęcie to 
czerwiec 2009 r.

Do Wydziału Pracy wpłynę-

ło 446 spraw. Bardzo dużo spraw- 
10698- wpłynęło do Wydziału 
Ksiąg Wieczystych, natomiast 
do Wydziału Cywilnego- 1878 
spraw. 

Ciekawe dane i informacje 
przedstawił prokurator Tadeusz 
Cebo. W 2006 r. do Prokuratury 
Rejonowej wpłynęło 2 558 spraw 
karnych, z czego aktem oskarże-
nia zakończono 869 postępowań. 
O popełnienie  przestępstw prze-
widzianych w kodeksie karnym 
oraz innych ustawach oskarżono 
łącznie 1029 osób. Prawie w 53% 
spraw, zakończonych skierowa-
niem aktu oskarżenia, prokurato-
rzy przeprowadzili  procedurę do-
browolnego poddania się karze, 
a następnie skierowali do sądu 
wnioski o skazanie oskarżonych 
bez przeprowadzenia rozprawy. 
Zastosowanie tej procedury 
ma wpływ na skrócenie czasu 
trwania postępowania, a także 
zmniejszenie kosztów procesu. 
W ubiegłym roku na wniosek 

O przestrzeganiu prawa i bezpieczeństwa w Gorlicach
KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

tut. Prokuratury Sąd tymczaso-
wo aresztował 18 osób. Nadto 
stosowano poręczenia mająt-
kowe wobec 146 podejrzanych. 
Zastosowano także 62 dozory 
policji i 18 zakazów opuszczania 
kraju. W minionym roku, z oskar-
żenia Prokuratury gorlickiej, Sądy 
karne różnego szczebla osądziły 
łącznie 997 osób. 

Interesujące są informacje 
ukazujące strukturę przestępczo-
ści w powiecie gorlickim oraz 
poziom zagrożenia tą przestęp-
czością. W roku 2006 ujawniono 
1731 przestępstw, czyli o ponad 
35% mniej niż w roku poprzed-
nim. Znacząco, bo o 54,2% 
spadła ilość przestępstw krymi-
nalnych, w tym głównie o charak-
terze narkotykowym (z 1052 do 
38 przestępstw stwierdzonych). 
Odnotowano natomiast wzrost 
przestępstw gospodarczych- aż 
o 113,6%. Wzrosła także ilość 
skradzionych samochodów ( z 

5 do 8 pojazdów). Aż o 50,9% 
wzrosła przestępczość drogo-
wa, w tym ilość nietrzeźwych, 
których  zatrzymano 388, gdy w 
2005 r.-  254 osoby. Jeśli chodzi 
o pozostałe kategorie przestępstw 
odnotowano ich spadek, w nie-
których wypadkach znaczący. O 
prawie 48% spadła ilość rozbo-
jów i kradzieży rozbójniczych, 
o 32%-kradzieży z włamaniem, 
o 55,2%  zmniejszyła się ilość 
pobić i bójek. O połowę spadła 
o ilość stwierdzonych zgwałceń 
(z 6 do 3).

W ubiegłym roku, po raz 
pierwszy od kilku lat, nie odno-
towano w powiecie gorlickim za-
bójstwa. Po analizie tych danych 
można więc stwierdzić widoczną 
poprawę bezpieczeństwa w zakre-
sie zagrożenia przestępczością. 

      

Roman Dziubina

SUKCES  CHÓRU  „BE L F ERS I NGERS”
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Nagrobek pijara Rumianowskiego

Portal świątyni

Znowu zima zrobiła nam 
psikusa. Nie ma śniegu i Mikołaj 
przyszedł na piechotę. Zmęczył 
się staruszek, dźwigając worek 
prezentów, przygotowanych dla 
120 dzieci z całego Osiedla Mło-
dych, nie tylko. Ale jak zobaczył 
mnóstwo uśmiechniętych, czeka-
jących na niego  dzieci, wielce się 
uradował i ruszył z nimi do zabawy. 
Pomagali mu członkowie Zarządu 
pod przewodnictwem Marii Jamro 
oraz panie świetlicowe, pracujące 
na naszej świetlicy.  Podczas 
zabawy dzieci były częstowane 
czekoladkami, które przyniósł im 
pan Jan Rachwał, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osiedle 
Młodych”. W czasie trwania za-
bawy zwiększała się ilość dzieci, 
które po skończonych zajęciach 
szkolnych przyszły do świetlicy. 

Mikołaj na Osiedlu Młodych
Dzyń dzyń dzyń – dzwonią dzwonki sań….

Po zabawie wszystkie dzieci bę-
dące na świetlicy otrzymały z rąk 
Mikołaja paczuszki ze słodyczami. 
A dzieciom, które w tym dniu były 
chore i nie mogły uczestniczyć w 
zabawie z Mikołajem na świetlicy, 
zostawiliśmy paczuszki paniom 
świetlicowym, żeby im przekazały, 
jak wrócą po chorobie na zajęcia 
świetlicowe.  W zakupie słodyczy 
do paczek pomogli Zarządowi:
Gorlickie Centrum Kultury oraz  
Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W 
imieniu dzieci i własnym chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim 
sponsorom oraz paniom prowa-
dzącym zabawę. Niech uśmiech i 
radość tych dzieci będzie dla was 
nagrodą  i podziękowaniem. 

Maria Jamro 

Jednym z naczelnych za-
mierzeń Zarządu Osiedla Nr 12 w 
Gorlicach była i jest konsolidacja 
mieszkańców Osiedla „Krasińskie-
go”, co świadczyłoby korzystanie 
o życiu na tym osiedlu. Sprzyjały 
temu powstałe kluby, jak „Se-
niora” czy „Koło Pań” działające 
przy świetlicy osiedlowej. Na 
stałe weszły do planu pracy 
Zarządu spotkania noworoczne 
emerytów. Z oporami organizo-
wane są wycieczki krajoznawczo-
turystyczne, wyjazdy do teatru, 
współpraca z innymi zarządami. 
Tym razem okazją do spotkania 

Czas szybko leci. Mija 
czwarty rok działalności Klubu 
Seniora na Osiedlu Młodych. Dziś 
liczy 35 członków. Spotykają się 
w poniedziałki. Przy herbacie- z 
własnych składek- przekazują 
sobie wzajemnie życiowe zdarze-
nia. Klub jest otwarty, zaprasza 
wszystkich chętnych. Wiele 
się w nim dzieje. Odbywają się 
systematycznie pogadanki z za-
proszonymi  gośćmi. Tematyka 
różna: od  bezpieczeństwa na 
osiedlu, poprzez legendy i histo-
rię miasta, na leczeniu światłem 
skończywszy. Organizowane są 
też wycieczki do najciekawszych 
zakątków historycznych, przyrod-
niczych, leczniczych- wszystkie 
z własnych składek, przy udziale 
Zarządu Osiedla Młodych, Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Doceniają 

zainteresowanie seniorami ze 
strony władz miasta i wspieranie 
działań Klubu Seniora. Zaprasza-
ją na wspólne spotkania. Ostatnie 
odbyło się 24 listopada br. Miało 
nieco uroczystą oprawę. Była  
symboliczna lampka  szampana 
oraz degustacja smacznych po-
traw przygotowanych oczywiście 
przez członków Klubu. Spotkanie 
urozmaiciły dzieci i młodzież ze 
świetlicy TPD okolicznościowymi 
wierszami, piosenkami i tańcem. 
Był to piękny dowód działalności 
integracyjnej Klubu- wspólnych 
inicjatyw juniorów i seniorów, co 
zauważyli goście uroczystości: 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz, 
przewodniczący Rady Miasta Bog-
dan Musiał oraz radni- Zbigniew 
Grygowicz, Franciszek Piecuch i 
Roman Dziubina.

Władysława Wróżek

i zabawy stały się tzw. Andrzej-
ki. Z pomocą przyszła Dyrekcja 
Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach, 
udzielając gościny w postaci sali 
gimnastycznej. Obecnością swo-
ją zaszczycili burmistrz Gorlic 
Kazimierz Sterkowicz, Sekretarz 
Urzędu Miasta Maria Kuźniarska- 
Pęczek, radni Miasta Gorlice i 
zastępca przewodniczącego RM 
Zbigniew Grygowicz. Organiza-
torzy spisali się na przysłowiową 
piątkę. Tańce, humor, wróżby. 
W dłuższej zabawie przeszkodził 
początek adwentu. 

J.Z.

Andrzejkowe wróżby na 
Osiedlu „Krasińskiego”

W  K LUB I E  S EN I ORA
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Gorlicki Sztab WOŚP pracuje od miesiąca. 13 stycznia 
2008 roku w niedzielę, punktualnie o godzinie 15-tej będzie 
otwarcie 16. Finału. Część koncertowa będzie trwała od 
16.00 do 21.00. „Gwiazdą” imprezy - znany z festiwalu w 
Opolu zespół „SAMI”!

W międzyczasie z estrady będą licytowane sponsoro-
wane przedmioty, artykuły, rekwizyty a może dzieła sztuki 
i antyki. Warto się przyglądać. Będą też pokazy sprawno-
ściowe GOPR, służb mundurowych, a jako ciekawostkę 
przewiduje się zaprzęgi psów haskich.

Eugeniusz Wędrychowicz

Okres jesieni to dobry 
czas na organizowanie zebrań, 
spotkanie przy ciastku, kawie, 
herbatce. Takie właśnie zorga-
nizował Zarząd Osiedla „Sta-
rówka” w Domu Nauczyciela 12 
grudnia br. Przyszło ponad 50 
osób najbardziej zainteresowa-
nych problemami gospodarczymi 
miasta i dzielnicy. Przewodnicząca 
Zarządu, Elżbieta Bieleń powitała 
wszystkich m.in. burmistrzów 
Kazimierza Sterkowicza, Janusza 
Fugla, radnych, z-ce przewodni-
czącego Rady Miasta Jadwigę 
Wójtowicz, Jolantę Dobek, Euge-
niusz Wędrychowicza i Henryka 
Platę oraz dzielnicowego KPP 
Piotra Tokarskiego i inspektora 
MZB Mariana Puchajdę. 

Następnie przedstawiła 
krótko informację z pracy Zarzą-
du Osiedla, przypominając orga-
nizację wycieczki do Koniecznej, 
zebrania, stałe dyżury w siedzibie 
przy ul. Piekarskiej 1, udane 
imprezy dla dzieci z okazji Św. 
Mikołaja. Omówiła też 15 wnio-
sków, jakie zostały skierowane 
do budżetu miasta na 2008 r. 

W dniu 5 grudnia br. od-
było się zebranie mieszkańców 
Osiedla „Kromer”.

Przewodniczący Zarządu 
Osiedla Jan Dobosz przywitał 
wszystkich przybyłych, w tym 
burmistrza K. Sterkowicza, Se-
kretarz Miasta M. Kuźniarską – 
Pęczek, przewodniczącego Rady 
Miasta B. Musiała i radnych -  J. 
Dobek, H. Platę i E. Wędrychowi-
cza, komendanta Straży Miejskiej 
W. Pietruszę, przedstawiciela 
MZB-M. Puchajdę, dzielnico-
wego Sł. Żeglenia. Następnie 
odczytał wnioski, jakie zostały 
zgłoszone do budżetu miasta na 
2008 rok i poprosił burmistrza 
o zabranie głosu. K. Sterkowicz 
zapoznał zebranych z wynikami 
2007 r., przypomniał, co w mie-
ście zostało zrobione, a głównie 
na Osiedlu "Kromera". A nie jest 
tych tematów mało. Najpilniej-
sze to: remont i przebudowa 
ul. Łukasiewicza, dokończenie 
ogrzewania budynku Kina „Wia-
rus” i jego rewitalizacja, „Górka 
Święcha” – schody, łącznik ul. 
Stróżowskiej z „Korczakiem”. 
Na wszystko trudno znaleźć 
pieniądze. W mieście prężnie 
działa 12 osiedli i w każdym jest 
wiele potrzeb, niełatwo sprostać 
wszystkiemu. Dyskusja była 
ożywiona, wypowiedziało się 
wielu mieszkańców. Wszystkie 
wypowiedzi, zapytania i wnioski 
prezentowano spokojnie ale kon-

Obrady na „Starówce”
Nowy dzielnicowy Piotr Tokarski 
powiedział o zakresie swoich 
obowiązków. Poinformował, że 
pełni dyżur w każdy czwartek w 
godz. 15 – 16 w klubie „Jubilat” 
przy ul. Kopernika 10. Powierzono 
mu dwie dzielnice, ale na wniosek 
przewodniczącej potwierdził, że 
postara się aby, mógł pełnić też 
dyżur w śródmieściu. W dyskusji 
głos zabrali mieszkańcy, porusza-
jąc istotne i ważne dla środowiska  
problemy, m.in. budynku po Miej-
skim Przedszkolu nr 1, poszerze-
nia parkingu na ul. Nadbrzeżnej, 
przydzielenia mieszkania przy 
ul. Wróblewskiego 9, które stoi 
puste, zbyt małej częstotliwość 
wywozu śmieci na ul. Blich. Na 
wszystkie zgłoszone tematy w 
dyskusji i na wnioski do budżetu 
odpowiedzieli burmistrzowie i 
radni. Na zakończenie zebrania 
z-ca przewodniczącego, Rady 
Miasta Jadwiga Wójtowicz, w 
imieniu całej rady złożyła świą-
teczne i noworoczne życzenia.

Eugeniusz Wędrychowicz

Zebranie Mieszkańców 
Osiedla Nr 3

kretnie i rzeczowo. Mieszkańcy 
bardzo rozumieją potrzeby w 
każdej dzielnicy naszego miasta 
i nie domagają się realizacji 
wszystkich swoich wniosków 
od razu, ale przypominają i 
proszą o priorytetowe potrakto-
wanie najpilniejszych. Pochwalili 
działanie Urzędu i Rady Miasta, 
ich współpracę dla dobra mia-
sta i mieszkańców, podkreślano 
dobrą pracę Zarządu Osiedla. 
Mówili, że widać wyraźnie, że 
miasto pięknieje z roku na rok. 
Problemy porządkowe, o któ-
rych mówiono, to: zablokowane 
samochodami ulice: Łukasiewi-
cza, Kromera, Jagiełły, niszczone 
krawężniki i chodniki, jezdnie, 
dojazd do bloków Kołłątaja 11 i 
13, możliwości utworzenia firmy 
sprzątającej ulice miasta, psie 
odchody na podwórkach i na 
chodnikach. Na prawie wszystkie 
zagadnienia były odpowiedzi. W 
końcowej części zebrania prze-
wodniczący RM Bogdan Musiał, 
w imieniu obecnych radnych, 
podziękował za zaproszenie, 
wyraził słowa uznania dla prac  
Zarządu Osiedla nr 3, za kulturę 
w wypowiedziach i za zrozumie-
nie. W imieniu wszystkim obec-
nym zaproszonych na zebranie 
złożył życzenia na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia i na 
Nowy Rok 2008. 

Eugeniusz Wędrychowicz

XVI WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

JUŻ GRA
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W Mistrzostwach Polski 
Weteranów w zapasach w stylu:  
klasyczny i wolny, które odbyły 
się w Warszawie w dniach 7-9 
grudnia br. Zbigniew Krasoski, 
trener Gorlickiego Zapaśniczego 
Klubu Sportowego - nie zawiódł. 
Startując zarówno w stylu kla-
sycznym jak i wolnym, stanął na 
najwyższym podium, zdobywając 
złote medale. W stylu klasycznym 
stoczył trzy walki, pokonując mi-
strza Polski z 2006 r. W stylu 

24 listopada br. obchodzo-
no 55-lecie powołania Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego, jak również utworzenia 
Grupy Krynickiej OPR z siedzibą 
w Krynicy. W ramach tej grupy 
działa Sekcja Operacyjna Gorlice, 
z siedzibą przy ul. Stróżowskiej. 
Z okazji tego jubileuszu gorliccy 
goprowcy uhonorowani zostali 
odznaczeniami państwowymi, 
złotą i srebrną Odznaka GOPR 
oraz honorowymi odznakami „Za 
Zasługi dla Ratownictwa”. Naj-
wyższe odznaczenie – Srebrny 
Krzyż Zasługi – otrzymał Ryszard 
Cygańczuk. Złote Odznaki GOPR 
wręczono Jerzemu Rubiczowi, 
Tomaszowi Nowakowi, An-
drzejowi Piekosiowi, a Srebrne 
- Pawłowi Dacylowi, Jackowi 

Drzymale, Grzegorzowi Golenio-
wi i Tadeuszowi Koziołowi. Na-
tomiast odznakami „Za Zasługi 
dla Ratownictwa” uhonorowano 
Jakuba Augustyna i Tadeusza 
Merkuna. W trakcie uroczystości 
Zarząd Grupy Krynickiej GOPR 
– „Za zasługi na rzecz Grupy Kry-
nickiej” – wręczył Grawertony: 
Mieczysławowi Szufie, Czesła-
wowi Jodłowskiemu, Ryszardo-
wi Cygańczukowi, Tadeuszowi 
Wójcikowi. Pięknym momentem 
jubileuszu obchodów 55-lecia 
GOPR w Gorlicach było złożenie 
uroczystej przysięgi ratowniczej 
przez kandydatów  Sekcji Ope-
racyjnej w Gorlicach. Stopień 
ratownika ochotnika GOPR uzy-
skali: Ewelina Wójcik, Bartłomiej 
Latasiewicz, Ziemowit Wroński, 

55 LAT GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Nauczyciel mistrza też na podium
wolnym potrzebował tylko dwóch 
walk, żeby pokonać mistrza Polski 
z 2006 r. 

W  rolę trenera- sekundanta 
wcielił się jego wychowanek, też 
mistrz Polski seniorów za 2007r. 
Krzysztof Kowalski. Krzysztof 
Kowalski , kadrowiec, nadzieja do 
startów w Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie, przebywa obecnie  na 
zgrupowaniu w Wiśle. Następne 
zgrupowanie i ...wyjazd do USA. 

J.Z.

Maciej Merkun i Piotr Szurek. 
Na zakończenie uroczystości z-ca 
burmistrza  Janusz Fugiel wręczył 
sześciu goprowcom medale 650-
lecia lokacji Gorlic. Wyróżnieni 

zostali: Tadeusz Merkun, Mie-
czysław Szufa, Jakub Augustyn, 
Marek Wiater, Wiesław Lewiński 
i Przemysław Wroński. 

(r)


