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Listopad skłania do wspomnień i zadumy. Tak było 28 listopada br. w Domu Polsko-Słowackim w Gorlicach. Był to wieczór nie-
powtarzalny i niezwykły. Z okazji 15-lecie „Kuriera Gorlickiego” spotkało się Grono Przyjaciół „Kuriera”, społeczników, którzy swoje 
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15 lat minęło, jak jeden dzień...

90. LAT TEMU ODRODZIŁA SIĘ NIEPODLEGŁA
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15 lat minęło, jak jeden dzień...

Byli z nią na dobre i złe. 
Inspirowali, tworzyli, redago-
wali. Chwalili i ganili. Pisali, 
przyozdabiali fotografiami, ry-
sunkami. Zostawiali swój ślad, 
który równocześnie utrwalał 
wydarzenia z życia miasta, 
osiedla, szkoły, urzędu…Że w 
ten sposób ocalili od zapomnie-
nia sesje Rady Miasta, zebrania 
osiedlowe, zawody sportowe, 
wernisaże, wizyty „wielkich 
tego świata”- mogli się wszyscy 
przekonać zwiedzając wystawę 
„Wspomnień czar”. Każdy mógł 
się przenieść wehikułem czasu- 
okładkami i szpaltami wszystkich 
roczników „Kuriera”- w odległe 
lata gorlickiego, odrodzonego 
samorządu- pionierskich decyzji, 
ważnych inwestycji, historycznych 

wydarzeń. Miasto tętniło życiem, 
zmieniało się, piękniało. „Kurier” 
to odnotowywał, opisywał, utrwa-
lał dla potomnych. Dziś, po 15 
latach, jest bogatą kroniką Gorlic. 
O tych wartościach „Kuriera”, o 
ludziach go tworzących mówili 
na spotkaniu z-ca burmistrza 
Janusz Fugiel oraz Przewod-
niczący Rady Miasta Bogdan 
Musiał. Podkreślili informacyjny i 
apolityczny charakter gazety. Wy-
rażali podziękowanie dla twórców 
miejskiego biuletynu informacyj-
nego, Rady Redakcyjnej i licznego 
Grona Przyjaciół „Kuriera”, którym 
wręczyli pamiątkowe dyplomy „za 
cząstkę życia poświęconą naszej 
samorządowej gazecie”.

dr

9 0 .  l a t  t e m u  
POWRÓT  POLSKI  NA  ARENĘ  DZIEJOWĄ

Wykład prof. Jerzego 
Vetulaniego

14 listopada br. w 
„Dworze Karwacjanów” odbył 
się wykład prof. Jerzego Ve-
tulaniego – „Sztuka a mózg”. 
To jeden z najwybitniejszych 
naukowców zajmujących się 
praca mózgu i lekami przeciw 
chorobom psychicznym. Autor 
ponad 200 eksperymentalnych 
prac naukowych. Znajduje się w 
pierwszej dziesiątce najczęściej 
cytowanych polskich uczonych 
w dziedzinie biomedycyny. Ten 

SZTUKA A MÓZG

wybitny popularyzator wiedzy 
przyrodniczej od kilku lat  pamięta 
o Gorlicach. Nieprzypadkowo jest 
wnukiem płk. Franciszka Latinika, 
jednego z dowódców w bitwie pod 
Gorlicami w 1915 r. 14 listopada 
salę im. ks. B. Sweykowskiego 
zapełnili słuchacze Uniwersytetu 
Złotego Wieku i goście zaprosze-
ni przez organizatora wykładu, dr. 
Janusza Bukowskiego – Ordyna-
tora Oddziału Psychiatrii Szpitala 
Specjalistycznego w Gorlicach. 
Pełna sala z uwagą słuchała 
niezmiernie ciekawego wykładu 
„Sztuka a mózg”. 

Po latach zaborów, walk powstańczych i legionowych dopiero 11 
listopada 1918 r. dopełnia się akt odrodzenia niepodległości, suweren-
nej i wolnej Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa demokratycznego, 
równego wśród równych narodów Europy i świata. 
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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

Władysław Długosz

POWRÓT  POLSKI  NA  
ARENĘ  DZIEJOWĄ

90-ta rocznica odzyskania 
niepodległości, stała się na Zie-
mi Gorlickiej okazją przypomnie-
nia dziejów Polski, sylwetek osób 
walczących o tę niepodległość. 
W czasie uroczystej wspólnej 
Sesji Rady Powiatu Gorlickiego 
i Rady Miasta Gorlice. Historię 
dróg do niepodległości w naszym 
mieście i powiecie przedstawił 
przewodniczący Rady Miasta 
Bogdan Musiał. Natomiast o 
wybitnych Polakach związanych 
z naszą małą ojczyzną- premierze 
i ministrze spraw zagranicznych 
Aleksandrze Skrzyńskim, gen. 
Bolesławie Wieniawie Długoszow-
skim – adiutancie marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego oraz senatorze 
i marszałku powiatu Władysławie 
Długoszu – prelekcję wygłosił 
Daniel Markowicz. Ponadto na 
sesji  odznaczono za zasługi dla 
związków kombatanckich staro-
stę Mirosława Wędrychowicza 
i zastępcę burmistrza, Janusza 
Fugla. Natomiast kombatanci: 
por. Stanisława Niedzielska, por. 
Władysław Bohatkiewicz, st. sier. 
szt. Leon Ryczek, por. Emil Kosi-
ba uhonorowani zostali Krzyżami 
Czynu Frontowego. Mszę Św. 
w intencji Ojczyzny w kościele 
Nar. NMP celebrował ks. prałat 
Stanisław Górski, który w homilii 
apelował, by nie zapominano o 
korzeniach – podstawach pa-
triotyzmu, czyli miłości Ojczyzny. 
Uroczystość zakończono pod 
Pomnikiem Bohaterów Ziemi 
Gorlickiej, gdzie władze powiatu 
i miasta, delegacja z Bardejowa, 
sztandary gorlickich związków 
kombatanckich, zakładów pra-
cy, organizacji społecznych i 
szkolnych oddały cześć i hołd 
pokoleniom walczącym o niepod-
ległość. Złożono wieńce i wiązanki 
kwiatów. Kombatanckim Apelem 
Pamięci odczytanym przez mjr.  
Marka Podrazę, Kompania Ho-
norowa Powiatowej Komendy 
Policji oddała salwę honorową. 
Patriotyczne spotkanie u stóp Po-
mnika Bohaterów Ziemi Gorlickiej 
zakończył koncert legionowych 
piosenek  w wykonaniu Orkiestry 
Dętej im. prof. Skowrońskiego. 
Następnego dnia  na gorlickim 
Rynku z inicjatywy Młodzieżowej 
Rady Miasta uczniowie gorlic-
kich szkół odczytali "Życzenia dla 
Polski" i wypuscili w niebo biało 
- czerwone balony.

    płk Antoni Jarosz            

 26 listopada br.pre-
lekcję Daniela Markowicza 
wsyłuchali słuchacze Uniwer-
sytetu Złotego Wieku. Była  to 
historyczną gawęda o trzech 
wielkich Polakach związanych 
z Ziemią Gorlicką.  Łączyła ich 
epoka – końcowe czasy Galicji 
w monarchii CK Austro- Węgier, 
patriotyzm, niepodległościowe 
poglądy, służba w odrodzonej 
po 123 latach Rzeczpospolitej. 
Dzieliły ich poglądy, obozy 
polityczne, ale pozostali wierni 
hasłu: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Gawęda Daniela Markowicza 
przybliżyła te postaci. Ukazała 
tych wielkich Polaków z ich za-
sługami, porażkami i sukcesami, 
zaletami i wadami. Stali się przez 
to bliżsi słuchaczom. Dwóch z 
nich, Aleksander Skrzyński i 
Władysław Długosz – spoczęli 
w swej rodzinnej ziemi – w 
mauzoleum w Zagórzanach i 
Sękowej. Władysław Długo-
szowski spoczywa na Cmenta-
rzu Rakowieckim w Krakowie,  w 
kwaterze legionistów. Jego życie 
to gotowy scenariusz filmowy. 

Roman Dziubina

W Służbie Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej - 

Wielcy Polacy z Ziemi Gorlickiej

Aleksander Skrzyński

Bolesław Wieniawa 
Długoszowski
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Muzeum Regionalne PTTK 
w Gorlicach, w ramach obchodów 
90. rocznicy odzyskania niepodle-
głości włączyło się do uroczysto-
ści organizując okolicznościową 
wystawę. Przypomina ona i przy-
bliża te niezwykłe wydarzenia dla 
mieszkańców Ziemi Gorlickiej.

Ekspozycja składała się ze 
zbiorów muzeum i czasopism z 
tamtego okresu wypożyczonych 
od Pana Andrzeja Cmiecha. Myślą 
przewodnią organizacji wystawy 
było zaprezentowane mieszkańcom 
Gorlic udziału gorliczan w tworze-
niu się Legionów, który zalążkiem 
było Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół, gniazdo w Gorlicach. Wy-

stawa składa się z trzech części 
okresu rozbiorów, walk o niepod-
ległość niepodległość ekspozycji 
stałej reprezentowanej w muzeum 
dotyczącej bitwy pod Gorlicami w 
maju 1915 roku, w której historycy 
upatrują początek klęski Rosji  upa-
dek cesarstwa. Wystawę otworzył 
w dniu 12 listopada prezes Zarządu 
Oddziału PTTK w Gorlicach Roman 
Trojanowicz witając gości, w śród 
których byli min. Sekretarz Miasta 
Maria Kuźniarska – Pęczek, zastęp-
ca kierownika Wydziału Kultury 
Oświaty i Sportu Jerzy Knot, radni 
Joanna Bobak, Eugeniusz Wędry-
chowicz i Franciszek Piecuch. 

J.Z.

90. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI W MUZEUM PTTK 

E.W. Panie Janie, urodził się Pan  
już w wolnej Polsce ,ale w pa-
mięci  zachowały się  zapewne  
wydarzenia,które  chciałby Pan 
przekazać czytelnikom „ Kurie-
ra Gorlickiego „

J.S. Jestem prawie rówieśnikiem  
Niepodległej Polski, a urodzi-
łem się w Sokole, dzisiejszej 
dzielnicy miasta Gorlice .Ojciec 
mój służył w wojsku austriac-
kim i był uczestnikiem I wojny 
światowej.Po zakończeniu 
wojny pracował w Borysławiu 
jako kowal w kopalni ropy 
naftowej p. Mrazka . W czasie 
działań wojennych dom  rodzi-
ców w Sokole został spalony 
,pozostała tylko kuźnia dziadka 
,w której cała nasza rodzina  z 
pięciorgiem mojego rodzeń-
stwa  zamieszkała. Matka, 
należąca do PSL zajmowała się  
agitacją  w wyborach do Sejmu  
Ustawodawczego powołanego  
10.lutego 1919 roku. W czasie  
wojny zginął mój brat Aleksan-
der, mając 20 lat, drugi brat, 

Ignacy brał udział w obronie 
narodowej  i dostał się do nie-
woli niemieckiej.

E.W. W Pana domu rozmawiało 
się  zapewne o wydarzeniach 
sprzed wojny i bezpośrednio   
po  odzyskaniu  niepodleglo-
ści .

J.S. Tak rzeczywiście było .Z 
opowiadań rodziców  i  bliskich 
pamiętam,że  Polacy z  Gorlic 
i okolicznych wsi  byli powoły-
wani  do służby w austriackiej 
armii. Z czysto patriotycznych 
pobudek  dążyli do niepodległo-
ści, pomimo że rząd austriacki  
nie represjonował obywateli. 
Niemal bezpośrednio po za-
kończeniu działań  wojennych 
mieszkańcy naszego terenu 
przystępowali do odbudowy 
miasta ,które jak wiemy bardzo 
ucierpiało ,bowiem znalazło się  
na linii  głównego frontu. W tym 
okresie rozwijał się prywatny, 
drobny przemysł i handel. Spo-
łeczeństwo Gorlic składało się 
głównie z narodowości polskiej 
i żydowskiej. W szybkim tempie 
powstawały warsztaty takie jak:  
odlewnia żelaza  p.Probulskiego,  
mechaniczny p. Rydarowskiego 
, samochodowy  p.Kamińskie-
go, armatury p. p. Einkowna i 
Szwarca, masarnia p. Nowaka 
i kilka innych. Największymi 
jednak zakładami Gorlic była  
Fabryka Maszyn  i Zakłady 
Drzewne  „Forest”. Na terenie 
Gorlic , Biecza i Bobowej,  Ży-
dzi otwierali  głównie sklepy i 

zajmowali się handlem . 
E.W. A jak rozwijała się oświata i 

kultura  w tym czasie  na  te-
renie naszego miasta i  okolic  
Gorlic ?

J.S. Obywatel Miasta Gorlic,  Pan 
Laskowski, został wybrany do  
Sejmu II  Rzeczypospolitej i 
wspólnie  z działaczami p.p. 
Szmidtem z Gorlic , Martyką  z 
Siar, ludowcem  Czuchnowskim 
z  Łużnej  zabiegali skutecznie o 
powstawanie placówek oświa-
towych.  Powstała  Wiejska 
Organizacja Młodzieżowa   
WICI, w dużym stopniu roz-
wijała działalność kulturalną i 
oświatową.  Powstały  biblioteki 
Młodzież   zorganizowała się też 
w Polskim Towarzystwie Uni-
wersytetu Robotniczego  - TUR 
, które  prowadzilo działalność  
oświatową i kółka teatralne  
na terenie Glinika Mariampol-
skiego, w Sokole ,Kobylance-
,Dominikowicach,Zagórzanach 
i Siarach. Pierwsze lata  życia 
mieszkańców  były bardzo trud-

Cztery pytania  do jednego  z najstarszych 
wiekiem mieszkańców Gorlic, Jana Sekuły,

       w 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

ne ,szczególnie na  wioskach. 
Nauka w szkołach była bardzo 
droga i nie wszystkich  było stać 
na kształcenie dzieci  (o  czym 
dzisiejsza młodzież  wie niewiele 
).  Do szkoły często chodziło się 
w  obuwiu na zmianę z rodzeń-
stwem ,chodniki w mieście 
były z desek. Lecznictwo-tylko 
dla ludzi bogatych. Aby rodzina 
mogła egzystować, potrzebna 
była praca, a tej też nie było,dla-
tego też pod bramami  zakładów  
gromadziło  się codziennie  po 
kilkuset  robotników, aby dostać 
zatrudnienie .

E.W.  Co chciałby Pan  powiedzieć  
o sobie  , może o pana  edukacji 
, działalności społecznej  ? 

J.S.  Powiem krótko, zawód tokarza 
zdobyłem w Fabryce Armatur i 
Pomp u wspomnianego już p. 
Einkowna w Gorlicach ,gdzie  
ukończyłem Szkołę Zawodo-
wą.Pewne cechy odziedzi-
czyłem po mojej mamie. W 
Sokole, gdzie się  urodziłem, 
byłem założycielem organiza-
cji młodzieżowej TUR i koła 
teatralnego. Zajmowałem się 
reżyserowaniem wystawianych 
sztuk. 

               Rozmawiał: 
EugeniuszWędrychowicz
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Już  za parę dni honorowi 
dawcy krwi obchodzić będą 50 
– lecie ruchu krwiodawstwa w 
Polsce. W powiecie gorlickim 
powstaje coraz więcej mło-
dzieżowych klubów HDK i coraz 
więcej młodzieży włącza w ak-
cje niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. W Zespole Szkół 
nr 1 w Gorlicach Małgorzata Wi-
niarska, prezes młodzieżowego 
klubu HDK PCK wraz z swoimi 
podopiecznymi zorganizowała 
pierwszą akcję honorowego 
oddawania krwi w tej szkole. 
Do honorowego oddawania 
krwi początkowo zgłosiło się 30 
uczniów, ale w dniu akcji przy-
stąpiło do niej aż 46 uczniów z 
których prawie wszyscy to nowi 
honorowi dawcy krwi,  hasło 
towarzyszące akcji „Oddaj krew 
nie bądź żyłą” przyniosło ocze-
kiwany efekt. - mówi Małgorzata 
Winiarska. Honorowo krew od-
dało 46 uczniów, a co ciekawsze 

MŁODZI KRWIODAWCY   

to większość wśród oddających 
stanowiły dziewczyny  – mówi 
Renata Śliwa – kierownik Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa Oddział Tereno-
wy w Gorlicach. Łącznie w trakcie 
akcji pozyskano 17.100  litrów 
krwi.   Jako jedne z pierwszych 
krew oddały Katarzyna Pelechacz 
z kl. III „c” LO, Joanna Burkot z 
kl. III „d” LO oraz Natalia Nowak 
z kl. III „b” LO. 

W Klubie Seniora
W pierwszy poniedzia-

łek listopada br. na Osiedlu 
Młodych odbyło się spotkanie 
„Klubu Seniora”. Wziął w nim 
udział starszy aspirant Komendy 
Policji Powiatowej, dzielnicowy 
Osiedla Młodych. Poinformował 
grono obecnych o szczególnych 
oszustwach osób starszych na 
tzw. „wnuczka”. Takie zdarze-
nia miały miejsce w Gorlicach i 
okolicy. Temat okazał się trafny- 
dyskusja była żywa, dzielono się 
swoimi uwagami i spostrzeże-
niami dotyczącymi fałszywych, 
dwuznacznych telefonów. Nato-
miast 17 listopada br. spotkanie 
seniorów miało uroczysty charak-
ter-  świętowano Dzień Seniora. 
Miłą niespodzianką był występ 
dzieci z Miejskiego Przedszkola 
Nr 3 przy ulicy Konopnickiej, 
które śpiewały piosenki i obda-
rowywały laurkami wszystkich 
seniorów.   W spotkaniu z klu-

bowiczami uczestniczyli również 
zaproszeni goście, burmistrz K. 
Sterkowicz, Sekretarz Miasta M. 
Kuźniarska- Pęczek, Skarbnik K. 
Tokarska, radni, prezes Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osiedle 
Młodych”, Zarząd Osiedla Nr 5, 
dzielnicowy oraz prezes Zarządu 
TPD. Gości witała przewodniczą-
ca Zarządu Osiedla Maria Jamro, 
jako współgospodarz. Potem były 
występy dzieci. Przewodnicząca 
Klubu Seniora, Władysława 
Wróżek dziękowała wszystkim 
za dotychczasową pamięć i 
pomoc finansową. Zaproszeni 
goście zrewanżowali się skła-
dając członkom Klubu życzenia 
zdrowia, optymizmu i uśmiechu. 
Przy skromnym, ale smacznym 
poczęstunku, przygotowanym 
głównie przez seniorki z Klubu, 
czas upłynął miło i wesoło.

W.W

Na tę drogę czekali nie 
tylko mieszkańcy ulicy Korcza-
ka, Sikorskiego, Wspólnej. O 
jej realizację długo zabiegały też 
władze miasta, jako alternatywną 
drogę objazdową w kierunku Stró-
żówki i Tarnowa. Najdłużej trwały 
starania o uregulowanie spraw 
własnościowych. W nomenklatu-
rze zadania inwestycyjnego była 
to - w projekcie oraz wykonaniu 

- ul. Korczaka- boczna. W maju 
bieżącego roku prace zostały 
zakończone. Wykonano jezdnię 
o długości 465 m. i szerokości 
6m., o nawierzchni bitumicznej, 
z krawężnikami po obu stronach 
oraz kanalizacją deszczową. Gdy w 
drugiej połowie czerwca uzyskano 
pozwolenie na użytkowanie inten-
sywne opady deszczu spowodowa-

Trwa budowa bloku komu-
nalnego przy ulicy J. Korczaka. 
Do tej pory wykonano niwelację 
terenu, wykopy, ławy i ściany 
fundamentowe. Doprowadzono 
kanał instalacyjny wewnątrz 
budynku, wykonano strop nad 
wymiennikownią, przyłącz wo-
dociągowy, przyłącz kanalizacji 
sanitarnej oraz roboty izolacyjne 
ścian fundamentowych. Obecnie 
trwa realizacja stanu surowego 
otwartego. Wykonywane są 
ściany zewnętrzne i wewnętrzne 
części parterowej obiektu. Ścia-
ny zewnętrzne realizowane są w 
technologii ściany warstwowej  z 
pustaka Thermopor 30+ 12 cm 
wełny elewacyjnej, natomiast 

Budynek wielorodzinny przy 
ulicy Korczaka

wewnętrzne z bloczków Silka E24 
z uwagi na korzystną akustycz-
ność. Trwa „wyścig” z czasem 
z uwagi na okres zimowy, aby 
zamknąć i przykryć budynek 
jeszcze na przełomie stycznia i 
lutego 2009 r. Na pewno roboty 
budowlane wykonywane są zgod-
nie z harmonogramem na ten rok 
i w ramach kwoty budżetowej ok. 
1 934 000 zł.

Warto wspomnieć, że reali-
zowany jest budynek mieszkalny 
wielorodzinny, czterokondygna-
cyjny, trzyklatkowy, częściowo 
podpiwniczony, z poddaszem 
użytkowym- komórkami lokator-
skimi. Łącznie będą w nim 44 
mieszkania.

Droga długo oczekiwana
ły uszkodzenie skarpy. Nastąpiło 
wymycie nasypu odcinka drogi, 
miejscowe pęknięcia pobocza. 
Ponadto brak stabilnego gruntu 
u podnóża skarpy i przepływa-
jący ciek wodny spowodowały 
zagrożenie oberwania korpusu 
drogi. W tej sytuacji, ze względu 
na bezpieczeństwo użytkowników, 
droga została zamknięta dla ruchu. 
Aby zapobiec oberwaniu jezdni, 

zostały wykonane prace polegają-
ce na generalnym zabezpieczeniu 
skarpy. Uregulowany też został ciek 
wodny. Prace te w znacznej części 
sfinansowano z pozyskanych 
środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Po zakończe-
niu tych prac i po zamontowaniu 
barier ochronnych droga została 
oddana do użytku.
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XXIX Nadzwyczajna 
o Magurze i drogach 

lokalnych
Została zwołana na dzień 

13 listopada, by podjąć trzy 
ważne uchwały. Pierwsza do-
tyczyła „sprzedaży składników 
majątkowych stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Gorlice, 
położonych na Magurze Mała-
stowskiej”. Skąd taki projekt 
uchwały? Przede wszystkim stąd, 
że 4 listopada br. do Burmistrza 
Miasta Gorlice wpłynął wniosek 
Wójta Gminy Sękowa- propozycja 
wykupu „składników na stoku 
Magura”. Właścicielem stoku 
jest Gmina Sękowa. Grunty te- 90 
arów- stały się jej własnością na 
podstawie ustawy komunalizacyj-
nej. Ustawa wprowadzała własność 
gminną, jeśli gmina występowała 
o komunalizację. Gmina Sękowa 
o taką komunalizację wystąpiła, 
gdy obie gminy- Miejska Gorlice i 
Sękowa- przystąpiły do tworzenia 
spółki „Magura”, której celem 
miało być tworzenie profesjo-
nalnego centrum narciarskiego. 
Sękowa miała do tej spółki wnieść 
w formie aportu właśnie grunty 
na stoku, a m. Gorlice składniki 
majątkowe służące do funkcjo-
nowania wyciągu narciarskiego. 
Ten majątek powstawał prze 
kilkanaście lat. Dziś obejmuje on: 
wyciąg orczykowy, budynek dolnej 
stacji wyciągu, budynek sterowni, 
budynek inwentarski, zbiornik 
retencyjny, instalacje oświetle-
niową stoku narciarskiego oraz 
wyciągu, sieć elektroenergetyczną 
do zasilania instalacji nośnej, sieć 
wodociągową, pompownie. Idea 
spółki międzygminnej nie sfinali-
zowała się. Pojawił się inwestor 
zewnętrzny, który chce w „Ma-
gurę” zainwestować, by powstało 
nowoczesne centrum narciarskie. 
Podstawą działania i inwestowania 
jest nabycie prawa własności lub 
długoletniej dzierżawy gruntów na 
stoku narciarskim. Gmina Sękowa 
gotowa jest wydzierżawić grunt 
na 30 lat. Ale na gruncie znajduje 
się wspomniany i wymieniony 
majątek m. Gorlice. Stąd propo-
zycja wykupu. Negocjacje gm. 
Sękowa z m. Gorlice były długie i 
niełatwe. Miasto musiało rozważyć 
wszystkie argumenty za i przeciw 
sprzedaży miejskiego majątku. 

Umowa z Sękową na dzierżawę 
gruntów wygasała bowiem dopie-
ro w 2011 roku. Można więc było 
nadal eksploatować wyciąg, ale 
już nie opłacało się inwestować. A 
wartość składników majątkowych z 
roku na rok ulegała dekapitalizacji. 
Aktualną wartość rzeczoznawca 
majątkowy określił na 1 150 000 
zł. Taką kwotę gm. Sękowa gotowa 
była zapłacić w trzech ratach- 350 
tys. do końca roku bieżącego, 400 
tys. zł do 31 maja 2009 r. i 400 tys. 
do 31 grudnia 2009 r.

Argumenty, które przeważy-
ły w podjęciu decyzji o sprzedaży 
składników majątku służącego do 
funkcjonowania wyciągu narciar-
skiego na rzecz gm. Sękowa i za 
w/w kwotę przedstawił na sesji z-ca 
burmistrza, Janusz Fugiel. Podsta-
wowym był fakt, że grunty są wła-
snością Sękowej. Przekonywającą 
była też postępująca dekapitaliza-
cja składników majątkowych- w 
większości z ubiegłego wieku. Od 
lat zauważalna jest destabilizacja 
warunków atmosferycznych- 
czyli słabo śnieżne i mroźne zimy. 
Kolejnym argumentem były złe 
rokowania starań o środki unijne 
na nowe inwestycje ze względu na 
stan prawny nieruchomości, czyli 
tylko dzierżawa a nie własność. 
Ważnym też jest że sprzedaż  
nastąpi jednostce samorządowej.  
Ostatnim- ograniczone zaufanie do 
„pojawiających się i znikających” 
inwestorów. Argumenty zapre-
zentowano na sesji, dyskutowane 
w komisjach, pomogły radnym w 
podjęciu decyzji: 15 radnych było 
za sprzedażą tych składników 
majątkowych, 4 wstrzymało się, 
2 były przeciw. Natomiast jedno-
głośna była decyzja radnych przy 
uchwale w sprawie zaciągnięcia zo-
bowiązania związanego z realizacją 
zadnia inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa i modernizacja ciągu ulic 
łączących drogę krajową nr 28 z 
drogami wojewódzkimi nr 993 i 
997 w Gorlicach realizowanych w 
ramach „Narodowego Programu 
Dróg Lokalnych na latach 2008-
2011”. W uzasadnieniu tej uchwa-
ły wyjaśniono, że uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 28 października 
br. został ustanowiony program 
wieloletni pn.: „Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-
2011”. Dofinansowanie w ramach 
tego programu, tzw. schetynówek, 
wynosi 50% kosztów inwestycji. 

Wnioski o dofinansowanie nale-
żało składać do 21 listopada br. 
Obligatoryjnym załącznikiem do 
składanego wniosku jest uchwała 
o zabezpieczeniu środków finanso-
wych. Preferowane będą wnioski 
dotyczące dróg dojazdowych do 
dróg powiatowych, wojewódzkich 
i krajowych. Jest duża szansa na 
zakwalifikowanie się i pozyskanie 
środków z tego programu, co po-
zwoliłoby zrealizować budowę ulicy 
Żeromskiego, modernizację ulicy 
Pod Lodownią, budowę łącznika 
ul. Pod Lodownią z ul. Węgierską, 
modernizację ulic Armii Krajowej 
i Szpitalnej. Łączny, szacunkowy 
koszt tego projektu to kwota do 
4 mln zł. Druga w tym zakresie 
uchwała była wyrażeniem zgody 
na zaciągnięcie zobowiązania fi-
nansowego przekraczającego rok 
budżetowy z przeznaczeniem na 
pomoc dla Powiatu Gorlickiego 
na realizację zadania w ramach 
również „Narodowego Programu 
Budowy Dróg Lokalnych na lata 
2008-2011”.Radni zgodzili się 
tą uchwałą, by Burmistrz mógł 
zaciągnąć zobowiązanie finanso-
we na rok 2009 i 2010 o łącznej 
kwocie 930 tys. zł. z przezna-
czeniem na pomoc dla Powiatu 
Gorlickiego, jako udział m. Gorlice 
we wspólnie realizowanym zadaniu 
w ramach Narodowego Programu 
Dróg Lokalnych- przebudowę dróg 
powiatowych ulic: Wyszyńskiego, 
11 Listopada, Michalusa i ulicy 
miejskiej Biecka- Chopina- łącz-
nik. Łączny koszt tych inwestycji 
to kwota 3 720 640 zł. Uchwała 
przewiduje 25% udział w kosztach 
tych zadań.

XXX Jubileuszowa- na 
półmetku

 20 listopada br. obrado-
wała XXX sesja zwyczajna. Mały 
jubileusz, a równocześnie poło-
wa kadencji. Radni podjęli 15 
uchwał. Jedna- z inicjatywy grupy 
radnych- nie uzyskała większości. 
Dotyczyła ustalenia stref płatnego 
parkowania, wysokości stawek 
opłat za parkowanie pojazdów 
samochodowych w tych strefach 
oraz Regulaminu Stref Płatnego 
Parkowania. Inicjatorka zmian, 
Alicja Nowak, postulowała, by w 
podjętej na XXIII sesji Rady Miasta 
w dniu 29 maja 2008 r. dokonać 
zmian, m.in. Wprowadzając zapis o 

opłacie za pół godziny parkowania 
oraz skrócenie obowiązku opłaty za 
parkowanie w soboty o dwie godzi-
ny. Burmistrz bronił obowiązującej 
uchwały, informując, że po trzech 
miesiącach (1.08.- 31.10.2008 r.) 
utarg w skali miesiąca wynosi ok 
60 000 zł., z czego, po odliczeniu 
wynagrodzenia zarządzającej par-
kingami firmy COOL AR Sp. z.o.o., 
które w wyniku przetargu ustalone 
jest w wysokości 47,8%- 52,2% to 
miesięczny dochód miasta. Infor-
mował też, że parkingi funkcjonują 
dobrze, kierowcy przyzwyczaili 
się już do 17 parkometrów i obo-
wiązku ponoszenia opłat. Dodał 
równocześnie, że każda zmiana 
uchwały spowoduje konieczność 
wydatkowania dodatkowych środ-
ków finansowych, ok. 48 tys. zł, na 
przeprogramowanie parkometrów. 
Argumentem za niewprowadzeniem 
zmian w uchwale jest także obowią-
zująca z firmą COOL AR umowa. W 
głosowaniu projekt uchwały poparło 
8 radnych, 11 było przeciw, 2 się 
wstrzymało.

Zmiany w budżecie- to była 
pierwsza uchwała podjęta na XXX 
sesji. W związku z dodatkowymi do-
chodami do budżetu miasta- poda-
tek od czynności cywilnoprawnych 
od osób fizycznych większy o 106 
789 zł; porozumienia z Zarządem 
Województwa Małopolskiego do-
tyczącym utrzymania i pielęgnacji 
zieleni na terenie dróg wojewódz-
kich znajdujących się w Gorlicach 
na kwotę 27 922 zł- zwiększono 
plan dochodów oraz wydatków. 
Tę dodatkową kwotę 1 135 356 zł 
rozdysponowano na zakup nieru-
chomości zabudowanej budynkiem 
byłej Przychodni Przeciwgruźliczej 
z przeznaczeniem na siedzibę dla 
MOPS- 907 434 zł.; Zakup dla GCK 
barierek ochronnych niezbędnych 
do przeprowadzenia imprez plene-
rowych- 20 000 zł, ławek składa-
nych w ilości 100 sztuk- 13 000 zł, 
remont samochodu- 8 000 zł.  159 
000 zł- dotacja dla OSiR- w tym 
130 000 zł pokrycie zobowiązań, 
11 000- dokończenie plantowania 
stoku głównego w Małastowie, 
zakup klińca do utwardzenia kolej-
nej części parkingu- 8 000 zł oraz 
ustawienie dwóch wiat i zakup liny 
wyciągu dla dzieci- 10 000 zł. Waż-
ną- dla 25 mieszkańców Starówki- 
była uchwała o wyrażeniu zgody na 
zawarcie umowy dzierżawy gruntów 
na okres 15 lat pod zlokalizowanie 
boksu garażowego- zespół garaży 
przy ul. Stawiska- pod skarpą ul. 
Kołłątaja.

Ze względu na zły stan 

N A D Z W Y C Z A J N A  I  Z W Y C Z A J N A

LISTOPADOWE SESJE RADY MIASTA
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techniczny nawierzchni ciągu pie-
szego przy ul. Krakowskiej- droga 
powiatowa- radni wyrazili uchwałą 
zgodę na 50% partycypację w 
kosztach, czyli dofinansowanie 
w kwocie 7 124 zł.Nie było jed-
nomyślności przy uchwalaniu 
wysokości stawek podatku od 
środków transportowych (15 za, 
2 przeciw, 3 wstrzymujące) oraz 
w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 
(14 za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące). 
Natomiast jednomyślnie przyjęto 
Miejski Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych dla m. Gorlice na rok 
2009 oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla 
m. Gorlice na rok 2009.

Jadwiga Wójtowicz podjęła temat 
planowanych form organizacji 
stołówek szkolnych, które 
zmierzają do prywatyzacji. 
Uważa, że tak ważne decyzje 
nie mogą być podejmowane 
bez konsultacji społecznej. 
Wnioskowała, by nie wpro-
wadzać zmian w czasie roku 
szkolnego, a decyzja nie 
powinna być podejmowana 
bez konsultacji z Radą Miasta 
(Odpowiedź: Będzie szcze-
gółowa pisemna odpowiedź 
burmistrza w tej sprawie)

Henryk Plato złożył interpelację 
dotyczącą środków uzyski-
wanych z opłat za parkowanie 
na miejskich parkingach. 
Uważa, że powinny być w ca-
łości przeznaczone na remonty 
dróg i chodników, np. przy ul. 
Kromera, Niepodległości, 
Wróblewskiego, Nadbrzeżnej, 
gdzie znajdują się właśnie 
parkingi. (Odpowiedź: Do-
chody z miejsc parkingowych 
to 1/40 kwoty zapisanej w 
budżecie 2009 na inwestycje 
drogowe). Następnie zwrócił 
się z pytaniem, czy byłoby 
możliwe, w ramach poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
zamontowanie monitoringu 
stacjonarnego przy pawilonie 
Kopernika 2, gdzie znajduje 
się m.in. Klub „Jubilat” i 
nowy parking. (Odpowiedź: 
Monitoring nie będzie zało-
żony, gdyż jest to obiekt SM 
„Małopolska”).

Józef Abram poruszył sprawę 
braku odpowiedzi udzielanym 
obywatelom przez Urząd Miej-
ski. Jako przykład podał pismo 
p. T. Kosturskiego, który w 
ciągu kilku miesięcy nie uzy-
skał odpowiedzi. (Odpowiedź: 
Odpowiedzi na pisma są 
udzielane w terminie. W w/w 
przypadku odpowiedź też bę-
dzie). Radny pytał się również, 
czy oświetlenie na Cmentarzu 
Komunalnym jest sprawne 
oraz czy jego wniosek na te-
mat obsługi promocji regionu 
przez Związek Gmin Ziemi 
Gorlickiej był poruszany na 
Zarządzie ZGZG. (Odpowiedź: 
Oświetlenie nie funkcjonuje od 
kilku lat, w planie jest oświe-
tlenie wokół kaplicy. W drugiej 
sprawie- trudno będzie ZGZG 
podejmować temat promocji, 
gdyż w zakresie działania 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI
stowarzyszenia są tematy 
inwestycyjne- wspólnej re-
alizacji sieci kanalizacyjnej, 
wodociągowej. Ponownie 
wniosek będzie przedstawio-
ny na Walnym Zebraniu ZGZG 
9.12. 2008 r.).

Joanna Bubak wnioskowała o 
kontynuowanie w następnych 
latach prac remontowo-moder-
nizacyjnych (w tym wymiana 
okien) w budynkach będących 
w zasobach MZB. (Odpowiedź: 
Prace są realizowane w takim 
zakresie na jaki nam pozwala 
budżet. Brak dochodów z 
podatków Rafinerii jest zna-
czący, a inwestycji nie można 
prowadzić tylko kredytami). 
Wypowiedziała się również na 
temat zamiaru przekształcenia 
stołówek szkolnych, uważając, 
ze należy od tego zamiaru od-
stąpić i podjąć analizę kosztów 
społecznych.

Bogdan Musiał prosił, by za-
mieszczona została szcze-
gółowa informacja na temat 
sprzedaży majątku po Magu-
rze (Odpowiedź: Informacja 
będzie na portalu UM) oraz 
upublicznienia w mediach 
informacji n.t. Pozyskanych 
unijnych funduszy. (Odpo-
wiedź: Będzie informacja na 
początku 2009 r.).

Eugeniusz Wędrychowicz pro-
sił, by umożliwić bezpłatne 
treningi na hali OSiR druży-
nom- grupom niezrzeszonym 
w klubach. (Odpowiedź: 
Zgodnie z regulaminem takie 
grupy mogą korzystać tylko za 
odpłatnością). Radny pytał się 
również o możliwość obniże-
nia podłoża pod rurą grzewczą 
na trakcie pieszym do Pomnika 
Bohaterów Ziemi Gorlickiej. 
(Odpowiedź: Aktualnie nie. W 
perspektywie budowy łączni-
ka Kołłątaja- Korczaka będzie 
przekładana sieć c.o.).

Alicja Nowak nawiązała do swojej 
majowej interpelacji dotyczą-
cej umieszczenia na budynku 
dawnej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 tablicy pamiątkowej. 
Pytała, kiedy będzie to zreali-
zowane. (Odpowiedź: Projekt 
jest już wykonany. Odsło-
nięcie będzie w okresie Dni 
Gorlic 2009). Po raz kolejny 
apelowała o wiatę przystan-
kową przy ul. Kościuszki, koło 

RUCH-u. (Odpowiedź: Projekt 
jest już wykonany. Wiata 
będzie zamontowana w 2009 
r.).  W związku z zawieszeniem 
termomodernizacji MZS Nr 1 
prosiła o wstawienie dodatko-
wych okien, w celu doświetle-
nia korytarza. (Odpowiedź: W 
projekcie termomodernizacji 
jest ujęte wykonanie trzech 
dodatkowych okien. Jeśli bę-
dzie możliwość zrealizowania 
tego zadania poza termomo-
dernizacją- zastanowią się 
nad wykonaniem).

Augustyn Mróz również podjął 
temat stołówek szkolnych, 
uważając, że jest to decyzja 
równoznaczna z ich likwida-
cją. Pytał na jakiej podstawie 
podjęta została ta decyzja. 
(Odpowiedź: To nie jest li-
kwidacja. Odpowiedź będzie 
udzielona na piśmie). Radny 
wnioskował, by obrady Rady 
Miasta były transmitowane w 
RTvG. (Odpowiedź: Burmistrz 
nie uważa za celowe wielogo-
dzinne relacjonowanie sesji 
RM).

Mariola Migdar pytał się, kiedy 
będzie zrealizowany chodnik w 
kierunku ZUS-u od schodów z 
Oś. Korczaka. (Odpowiedź: W 
zadaniach remontowych ta 
realizacja nie jest ujęta. Po 
spotkaniu z firmą TENG, która 
ma w pobliżu realizować Ga-
lerię Gorlice, podejmie się ten 
temat w przyszłym roku).

Maria Czeszyk pytała się, dlaczego 
wieloletni program inwestycji 
remontowych w MZB został 
wstrzymany. (Odpowiedź: 
Program jest podstawą 
remontów, ale w przypadku 
ograniczonych środków w 
budżecie trzeba się kierować 
realizmem).

Jolanta Dobek prosiła, by przy 
realizacji nowego placu zabaw 
przy bloku Słonecznej włączo-
ne zostały lampy oświetleniowe 
przy bloku ul.Słoneczna 10. 
(Odpowiedź: Plac nocą powi-
nien być oświetlony. Ale jest 
to teren SM „Małopolska”).

Czesław Gębarowski prosił, by 
debata n.t. Pozyskania środków 
unijnych odbyła się po rozstrzy-
gnięciu złożonych do konkursu 
wniosków. (Odpowiedź: Będzie 
to w styczniu 2009 r.).

N O W Y  
K I E R O W N I K  

M Z B
Na XXX sesji RM za-

prezentował się radnym nowy 
kierownik Miejskiego Zarządu 
Budynków. O prezentację po-
prosił też „Kurier”.

K.G.: Proszę się przedstawić

J.A.: Jerzy Adamczak, 51 lat, tar-
nowianin, żonaty, dwóch do-
rosłych synów, 9-letnia córka, 
zdrowy na ciele i umyśle.

K.G.: Wykształcenie i dotychcza-
sowa praca

J.A.: Absolwent Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Praca w 
gm. miejskiej Tarnów, 8 ostat-
nich lat kierownik Wydziału 
Mieszkalnictwa 

K.G.: Najbliższe działania MZB

J.A.: Ocena sytuacji, diagnoza, 
wskazanie środków zasadni-
czych i realizacja. Daję sobie 
na to pół roku.

K.G.: Co po pół roku?

J.A.: Przeorganizowane MZB, 
lepsza organizacja pracy, nowe 
osoby, lepsza obsługa klienta. 
Wykorzystanie internetu, kont  
elektronicznych.

K.G.: A zasoby mieszkaniowe?

J.A.: Uszczelnienie, rozdawnic-
twa mieszkań. Włączenie się 
w rewitalizację. Stworzenie 
strategii mieszkalnictwa 
w Gorlicach- różnych jego 
form. Miasto ma stwarzać 
możliwości.
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Fot.: K. Adamczyk

W ramach współpracy 
Zarządu Osiedla ze świetlicą 
osiedlową przy ul. Tuwima 
6 ogłosiliśmy dwa konkursy. 
Pierwszy- -”Alkohol i narkotyki 
to droga do piekła”- oparty na 
pracach rysunkowych oraz drugi- 
„Barwy jesieni”- wyrażający się w 
większości na przestrzennych pra-
cach plastycznych.Zainteresowanie 
konkursem wśród dzieci było duże. 
Na ręce pań świetlicowych- Izabeli 
Pijanowskiej oraz Katarzyny Wojtas- 
młodzież złożyła w sumie 30 prac. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 
29 X br. Po obejrzeniu prac przez za-
proszonych do komisji konkursowej 
dyrektora GCK, Adama Nowaka oraz 
Radnego Zbigniewa Grygowicza 
i członków zarządu osiedla- wy-
różniono następujące prace:w I 
konkursie- Eweliny Wójcik (I miej-
sce),Natalii Rolki ( II miejsce),Ga-
brieli Władyk (III miejsce).Osoby 
te otrzymały pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody książkowe, a wszy-
scy uczestnicy nagrodzenie zostali 
słodyczami. Całość przygotowała 
wspólnie z paniami świetlicowymi 
i prowadziła przewodnicząca Z.O. 
Nr 5.

M.Jamro

W dniu 17 listopada 
br. w Hali Sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Gorlicach 
z inicjatywy Urzędu Miasta w 
Gorlicach, przy współudziale 
Komendy Powiatowej Policji w 
Gorlicach, Gorlickiego Centrum 
Kultury, Automobilklubu Gorlic-
kiego, Stacji STATOIL, ZR PCK 
w Gorlicach oraz Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Gorlicach zakoń-
czono akcję „Bezpieczna Droga 
do Szkoły„. Akcja skierowana 
była do wszystkich uczniów 
klas pierwszych gorlickich szkół, 
którzy wraz z nauczycielami 
przybyli na uroczyste zakończe-
nie i podsumowanie konkursu 
rysunkowego. Pierwszoklasistów 
w imieniu organizatorów przywi-
tał wiceburmistrz miasta Gorlice 
Janusz Fugiel. 

Dla najmłodszych przygo-
towano występy zespołu tanecz-
nego, pokaz udzielania pierwszej 
pomocy, oraz miasteczko komu-

 7 listopada br. w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 6 w 
90-tą rocznicę odzyskania 
niepodległości Polski odbyła 
się okolicznościowa lekcja 
historyczna pod hasłem „OJ-
CZYZNO MA”. Przygotowana 
przez zespołu nauczycielski: 
Małgorzatę Owczarz, Barbarę 
Skałbę, Dorotę Przymanowskią, 
Annę Słotnicką - Dudek, Andrzeja 
Samera – z uczniami klas: III i V 
a Szkoły Podstawowej i  I b, II 
b i III a Gimnazjum. Wśród 60 
osobowej grupy wykonawców 
byli uczniowie Martyna Liszka, 
Agnieszka Skoczylas, Monika 
Bobola, Joanna Żarnowska, We-
ronika Rybczyk, Maciej Bedryk, 
Marcin Duran, Karolina Mruk, 
Monika Czech, Kacper Korzeń, 
Klaudia Firlit, Robert Mąka, 
Paulina Mikus, Joanna Barczyk, 
Ola Bubniak, Anna Batory, Witold 
Saczko, Jakub Karpiński, Justy-
na Barczyk, Weronika Szczerba i 
inni.Wprowadzenia w do tej hi-
storycznej lekcji dokonał dyrektor 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 
Sławomir Kowalski, równocze-
śnie witając grono zaproszonych 

„OJCZYZNO MA”- LEKCJA HISTORII W 90. 
ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

kombatantów z Gorlickich Kół 
Związków Kombatanckich, wśród 
nich prezesa Oddziału ZIWIWRP, 
płk inż. Tadeusza Podolskiego, 
prezesa Gorlickiego Koła ZKRP i 
BWP płk Antoniego Jarosza, z-cę 
prezesa Gorlickiego Koła SZZAK 
por. mgr Jana Jurusia, prezesa 
Gorlickiego Koła Związku Sybi-
raków mgr Janinę Brzozowską, 
z-cę prezesa Gorlickiego Koła 
ZBZZ i ORWP por. Stanisławę 
Niedzielską oraz prezesa Sto-
warzyszenia Miłośników Ziemi 
Gorlickiej, lek. wet. Mieczysława 

Kormanka.Uczestnicy tę histo-
ryczną lekcję rozpoczęli hymnem 
narodowym „Jeszcze Polska nie 
zginęła”. W dalszej części były 
pieśni patriotyczne z okresów 
powstań narodowych, pieśni le-
gionowe i żołnierskie, deklamacje 
patriotycznych wierszy, wyświe-
tlane slajdy miejsc pamięci naro-
dowej znajdujących się na Ziemi 
Gorlickiej. Historyczną lekcję 
zakończono pieśnią „Boże coś 
Polskę przez tak liczne wieki”.

      płk Antoni Jarosz

BARWY 
JES IEN I

„ B E Z P I E C Z N A  D R O G A  D O  S Z K O Ł Y ”  
nikacyjne. Z zasadami bezpiecz-
nego poruszania się po drodze 
oraz z zasadami korzystania z 
dróg w czasie kierowania ruchem 
przez policjanta zapoznał Daniel 
Myśliwy z Komendy Powiatowej 
Policji w Gorlicach.  Wszystkie 
dzieci otrzymały gry edukacyjne 
oraz książeczki dot. bezpieczne-
go poruszania się w trakcie drogi 
do szkoły, a nauczyciele materiały 
dot. udzielania pierwszej pomo-
cy w nagłych wypadkach.  W 
ramach akcji „ Bezpieczna droga 
do szkoły „ przeprowadzono 
wśród pierwszoklasistów we 
wszystkich gorlickich  szkołach 
konkurs plastyczny, którego wy-
niki zostały ogłoszone podczas 
w/w imprezy. 

Laureatami konkursu 
plastycznego zostali: 

 I miejsce - Wiktor Pabisz kl. Ib  
z Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1; 

II miejsce -  Dominika Mru-

kowicz kl. Ia z Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 5 ;

III miejsce - Daria Dziedzic 
– kl.Ia z Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 6 

Wyróżnienie - Szymon Węgrecki 
– kl I  z Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 3 

 J.Knot
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W dniu 13.11 br. uczniowie 
klas pierwszych gimnazjalnych 
złożyli ślubowanie.Uroczystość 
zaszczycili swoją obecnością zacni 
goście: Witold Kochan, z-ca bur-
mistrza Janusz Fugiel, Sekretarz t 
Miasta Maria Kuźniarska-Pęczek, 
kierownik Wydziału Kultury, 
Oświaty i Sportu Aleksander 
Augustyn, z-ca przew. Rady 
Miasta Jadwiga Wójtowicz, radni 
– Zbigniew Grygowicz, Eugeniusz 
Wędrychowicz, Henryk Plato oraz 
wielu rodziców  gimnazjalistów.  
Wstępem do uroczystości była 
inscenizacja, prezentująca w 
krótkim zarysie historię polskiej 
oświaty od czasów średniowiecza 
po chwilę obecną.  Na początku 
uczniowie w strojach zakonników, 
w scenerii klasztoru, przy dźwię-

kach chórów gregoriańskich 
zaprezentowali zakres wiedzy i 
umiejętności kształtowanych w 
szkołach zakonnych.  Następ-
nie na scenie pojawił się paź z 
młodą, uroczą dwórką, którzy 
opowiedzieli widzom o zasadach 
wychowania dworskiego i rycer-
skiego.  Po hejnale mariackim 
uczniowie w strojach żakowskich 
przedstawili historię Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz zaprezento-
wali fragment tekstu Mikołaja 
Reja „Wizerunek własny żywota 
człowieka poczciwego”. W dalszej 
części wystąpiły pensjonarki, które 
powiedziały o szkolnictwie sprzed 
powołania KEN. Patriotyczny polo-
nez „Pożegnanie Ojczyzny” Ogiń-
skiego wprowadził wszystkich w 
szczególny nastrój. Odgłosy wojny 

zwiastowały nadejście okresu oku-
pacji. Na scenę wbiegła młodzież 
powstańcza, śpiewając „Marsz 
czwartaków”. Wśród wojennego 
zgiełku pojawiła się postać pro-
fesora tajnego nauczania.Koniec 

II wojny światowej przyniósł ze 
sobą odbudowę oraz rozwój so-
cjalistycznej oświaty. Ponieważ 
to czasy najmniej odległe , stąd 
wiele rekwizytów i znanych utwo-
rów. Galowe mundurki i radosne 
piosenki były ozdobą tej części 
programu. Do szkoły współcze-
snej wprowadziła zgromadzonych 
dekoracja. Ilustrująca internetowy 
portal „Nasza klasa”, który obra-
zował profile klas, wstępujących 
w poczet braci gimnazjalnej.  Po 
gremialnie odśpiewanym hymnie 
państwowym, w obecności pocz-

Corocznie, 14 listopada, 
społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Gorlicach  organizuje 
wspólne spotkanie poświęcone 
Patronowi Szkoły, ks. Stanisła-
wowi Konarskiemu. W br. spotka-
nie to było wyjątkowo uroczyste, 
obchodzono bowiem 10. rocznicę 
nadania szkole imienia tego wiel-
kiego Polaka i patrioty. Z tej okazji, 
na cześć Patrona Szkoły, platanowi 
klonolistnemu rosnącemu na po-
dwórku szkolnym, nadane zostało 
imię STANISŁAW. „Dzisiaj, po 10 
latach pracy związanej z naszym 
Patronem - dla mieszkańców 
Zawodzia, uczniów i pracowni-
ków szkoły -  Stanisław Konarski 
jest kimś, kto zamieszkał wśród 
nas, kogo znamy, akceptujemy i 
z kim się utożsamiamy” – mówiła 
dyrektor  Wiesława Brudniak –, 
witając licznie przybyłych gości. 
W uroczystościach wzięły udział 
m.in. władze samorządowe i 

oświatowe naszego miasta, radni 
dzielnicy Zawodzie, dawni wycho-
wankowie szkoły z wczesnych 
lat powojennych, dyrektorzy i 
delegacje uczniów z zaprzyjaź-
nionych szkół imienia Stanisława 
Konarskiego z Jasła  (SP-8) i 
Starej Wsi k.Limanowej (SP-2), 
przyjaciele i sympatycy szkoły. 
Uroczystości uświetnił montaż 
słowno- muzyczny o charakterze 
patriotyczno – wychowawczym  „ 
Wolność jest wrodzona człowie-
kowi…”, przedstawiony przez 
uczniów szkoły. Część artystycz-
ną zakończył występ  laureatów 
Szkolnego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej „Od Mazura do Uła-
na”. Po raz trzeci zostały wręczone 
Statuetki „Laury Jedynki”. W III 
edycji,  za osiągnięcia w realizacji 
projektów wychowawczych, pracę 
wychowawczą  i promocję szkoły, 
wyróżniono nauczycielki kształce-
nia zintegrowanego,  Renatę Foryś 

i Małgorzatę Mróz oraz byłą dy-
rektor szkoły, Janinę Augustyn, za 
ofiarne i wieloletnie prowadzenie 
Szkolnej Drużyny Harcerskiej 
„Orlęta”. Ostatnim punktem 
uroczystości były Międzyszkolne 
Rozgrywki Sportowe „Konariada 
2008” .  W zawodach w unihokeja 
udział wzięły drużyny z Jasła, Sta-
rej Wsi i gorlickiej „Jedynki”. Po 

zaciętych meczach statuetka  za 
zdobycie I miejsca powędrowała 
do walecznej drużyny ze Starej 
Wsi k.Limanowej. Patron Szkoły, 
tak żywy na Zawodziu, to wzór dla 
młodzieży, to symbol wyróżniają-
cy gorlicką „Jedynkę”. Pozwala 
odczuwać przynależność do 
lokalnej społeczności, wzbogaca 
i umacnia tradycje szkoły.

ŚLUBOWANIE  GIMNAZJALISTÓW w MZS nr 5 
tu sztandarowego, reprezentanci 
poszczególnych klas przystąpili 
do aktu ślubowania. Odczytywa-
ny przez panią dyrektor Barbarę 
Kuk tekst przysięgi potwierdzano 

chóralnie słowem „ślubujemy”.  
Wychowawcy klas dawali kolejno 
wyczytywanym uczniom tradycyj-
ne gimnazjalne birety, a dyrektor 
szkoły gratulowała, wręczając 
certyfikaty uczniowskie.  Trady-
cją naszej szkoły jest również 
nadawanie honorowego tytułu 
„Przyjaciel Szkoły”. Tegorocznym 
laureatem tego zaszczytu został 
radny Eugeniusz Wędrychowicz. 
Kapituła przyznała to wyróżnienie 
w uznaniu zasług w promowaniu 
i docenianiu działalności naszej 
szkoły w środowisku lokalnym.

Święto Szkoły na Zawodziu
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

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

1772 - 1918 

ŚP IEWNIK  PATRIOTYCZNY

ROTA

Gdy polscy legioniści w 
tym gorliczaninie, na polach 
bitew „na stos rzucili swój los”, 
miasto Gorlice złożyło olbrzymią 
daninę i ofiarę „przełomu gor-
lickiego”, by zbliżyć Polskę i 
Polaków do wolności i niepod-
ległości.

Wszyscy historycy i 
uczestnicy wydarzeń z 2 maja 
1915 r. są zgodni, że bitwa 
pod Gorlicami była największą 
na froncie wschodnim I wojny 
światowej. Gorliczanin prof. 
Marian Zgórniak w pracy „Bitwa 
pod Gorlicami 1915 r.” pisze: 
W ciągu kilku tygodni Rosjanie 
utracili całą Galicję, wkrótce 
potem Królestwo, Litwę, Kurlan-
dię, część Wołynia i Podola (...) 
Przełom pod Gorlicami stanowił 
punkt zwrotny w całej wojnie na 
wschodzie. Zapoczątkował on 
serię klęsk wojsk rosyjskich (...), 
mając niemały wpływ na powsta-
nie niepodległej Polski”.

Zbliżała się przez tyle 

pokoleń Polaków oczekiwana 
„jutrzenka swobody”. Jesienią 
1918 r. Polska – jak się wów-
czas potocznie mówiło – „wy-
buchła”. Najpierw „wybuchła” 
w Krakowie gdzie w nocy z 30 
na 31 października członkowie 
Tymczasowej Komendy Wojsk 
Polskich w Krakowie, legioniści 
i młodzież pod dowództwem 
brygadiera Bolesława Rosji roz-
poczęli rozbrajanie i usuwanie z 
miasta 12-tysięcznego garnizonu 
austriackiego. 31 października 
pod Ratuszem uroczyście posta-
wiono polską flagę. Rozpoczęła 
się akcja wyzwalania terytorium 
całej Galicji – również Gorlic 
i ziem powiatu gorlickiego. 2 
listopada 1918 r. opublikowana 
została odezwa Tymczasowej 
Powiatowej Rady Narodowej 
w Gorlicach, której przewod-
niczył Władysław Długosz, a 
zastępcami byli ks. Bronisław 
Świeykowski – legendarny ko-
misaryczny burmistrz miasta, 
osoba niezmiernie szanowana za 
swoją odwagę, godną postawę, 
czułość na krzywdę i cierpienie 
ludzkie – oraz dr Michał Macie-

jewski z Biecza:
„Rodacy! Wielka godzina 

wybiła na zegarze dziejowym. 
W oczach naszych zmartwych-
wstaje, zrzuca pęta wiekowej 
niewoli Wolna, Niepodległa i 
Zjednoczona Polska. Jesteśmy 
wybrańcami losu! Dożyliśmy tej 
szczęśliwej chwili, którą opiewa-
li nasi wieszczowie i poeci, do 
której tęskniły wszystkie poroz-
biorowe pokolenia...” Czytając 

odezwę gorlicznie i mieszkańcy 
powiatu gorlickiego czuli, że 
już żyją w odrodzonej Polsce. 
Kończyła się długa droga do 
wolności i niepodległości. Po 
stuleciu niewoli i zanoszenia 
błagania „Ojczyznę wolną racz 
nam wrócić Panie...”, można 
było wznieść prośbą: „Ojczyznę 
wolną pobłogosław Panie!!!”.

KONIEC
Roman Dziubina

Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep Piastowy,

Nie damy, by nas zniemczył wróg...

- Tak nam dopomóż Bóg! }bis

Do krwi ostatniej kropli z żył

Bronić będziemy Ducha,

Aż się rozpadnie w proch i pył

Krzyżacka zawierucha.

Twierdzą nam będzie każdy próg...

- Tak nam dopomóż Bóg! }bis

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz

Ni dzieci nam germanił.

Orężny wstanie hufiec nasz,

Duch będzie nam hetmanił,

Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg...

Utwór poetycki Marii Konopnickiej, a także pieśń hymnicz-
na. Pierwszy raz Rota została opublikowana w 1908.
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 W Domu Polsko - Słowackim
Dom Polsko – Słowacki w 

dniu 5 listopada gościł słucha-
czy Uniwersytetu Złotego Wieku, 
którzy podczas wykładu Joanny 
Bubak pt. „Śladami W. H. Mac-
Garvey’a” mogli zapoznać się z 
historią przemysłu naftowego na 
Ziemi Gorlickiej ze szczególnym 
uwzględnieniem wkładu W. H. 
MacGarvey’a w rozwój tego 
przemysłu. Prelekcja Joanny 
Bubak została wzbogacona 
prezentacją multimedialną oraz 
występem jednej z jej uczennic, 
Klaudii Jaśkowskiej, która dekla-
mowała wiersz.

Kolejne zajęcia w ramach Uniwersytetu Złotego Wieku 
odbyły się 26 listopada. Było to już drugie spotkanie z Danielem 
Markowiczem, który i tym razem przybliżył sylwetki znanych postaci 
historycznych związanych z Gorlicami a pozostających „W służbie 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Jak zwykle frekwencja była bardzo 
wysoka a wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem.

W dniu 26 listopada przybyli do Gorlic przedstawiciele szkół 
z Bardejova, by spotkać się z Młodzieżową Radą Miasta Gorlice 
nowej kadencji.

Międzynarodowe Zawody 
Sportowe Działkowców

15 listopada br. w Miej-
skim Zespole Szkół Nr 1 w 
Gorlicach odbyły się Między-
narodowe Drużynowe Zawody 
Sportowe Działkowców. 

To jednodniowa impreza  
składająca się z rozgrywek: pił-
ce siatkowej, badmintonie, dart  
przeciąganiu liny. Do udziału 
zaproszono działkowców z Bar-
dejova, Preśova, Nowego Sącza 
oraz Gorlic. Zawody sportowe 
działkowców to już stały element 
współpracy pomiędzy Gorlicami 
i Bardejovem. Najważniejszym 
celem przyświecającym tej im-
prezie jest propagowanie ruchu 

i zdrowego stylu życia oraz bez-
pośrednia styczność ze sportem, 
jak również rozwijanie współpra-
cy oraz wymiana doświadczeń 
pomiędzy ogrodami. Wydarzenie 
jest także okazją dla Polskiego 
Związku Działkowców na rozwój 
i umacnianie współpracy, jak 
również urozmaicenie kontaktów 
analogicznymi organizacjami 
słowackimi oraz utrwalenie po-
zytywnego wizerunku zarówno 
PZD jak również działkowców. W 
piłce siatkowej oraz drużynowo 
kolejność była następująca: I m. 
Bardejov, II m. Preśov, III m. 
Gorlice, IV m. Nowy Sącz.
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