
GORLICKIE NEKROPOLIE - MIASTA ZMARŁYCH

WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZŻE IM DAĆ PANIE...

MORTUI SUNT, UT LIBERI VIVAMUS - POLEGLI, ABYŚMY WOLNI BYLI

MIEJSKI BIULETYN  INFORMACYJNY       NR 10/2008 (179)      ISSN 14250829



Str. 2 Październik 2008

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

Str. 3Październik 2008

O tarczy antyrakietowej,  wizach....
22 października br. w sali konferencyjnej Domu Polsko- 

Słowackiego odbył się kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytetu 
Złotego Wieku. Interesujący temat- "Polska- Stany Zjednoczone- sto-
sunki dwustronne w kontekście tarczy antyrakietowej" zaprezentował dr 
Franciszek Adamczyk- polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm 
II kadencji i senator VI kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 
latach 2001-2005 był Konsulem Generalnym- Ministrem Pełnomocnym 
RP w Chicago. Dziś jest głównym specjalistą ds. współpracy między-
narodowej w małopolskim Urzędzie Marszałkowskim.

NA UNIWERSYTECIE 
ZŁOTEGO WIEKU

O j c u  Ś w i ę t e m u  
z  o j c z y s t e j  z i e m i

Januszowi Korczakowi 
z głębi serca

O społeczeństwie wiedzy na inauguracj i
8 października br. w Dworze Karwacjanów odbyła się inauguracja 

roku akademickiego 2008/2009 dla słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wie-
ku. Rozpoczął się trzeci rok działalności projektu edukacyjnego Stowarzy-
szenia „Klub Gorliczan” dla osób starszych, wspieranego przez Starostwo, 
Urząd Miasta i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Stąd obecność na 
wykładzie inauguracyjnym starosty Mirosława Wędrychowicza i burmistrza 
Kazimierza Sterkowicza.  Wykład pt. „Społeczeństwo wiedzy- wyzwania 
cywilizacyjne stojące przed Polską”- wygłosił dr Krzysztof Pawłowski- po-
lityk, senator RP I i II kadencji, założyciel, długoletni rektor, dziś prezydent 
Wyższej Szkoły biznesu- National Louis University w Nowym Sączu.

O  n a d c i ś n i e n i u  t ę t n i c z y m
Ostatni wykład miesiąca października w ramach Uniwersyte-

tu Złotego wieku wygłosiła 29.10 br. dr n. med. Janina Kokoszka- 
Paszkot. „Współczesne metody diagnostyki i leczenia nadciśnienia 
tętniczego” to kolejna prezentacja z cyklu „Szlachetne zdrowie”.

„Jestem nie po to, by mnie kochano i podziwiano, ale po to, bym 
działał i kochał. Nie jest obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale 

ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka”. 

fot. Daria Dziubina
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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

– Ta piękna i ponadcza-
sowa myśl Janusza Korczaka 
cytowana była trzykrotnie w dniu 
13 października br. na uroczy-
stości odsłonięcia obelisku po-
święconego Staremu Doktorowi 
– jednej z najszlachetniejszych 
postaci w historii Polski, człowie-
kowi, który tak mocno pokochał 
dzieci, że poświęcił im całe swoje 
życie. Był z nimi – wychowanka-
mi Domu Sierot – na ich ostatniej 
ziemskiej „wycieczce” – drodze 

Januszowi Korczakowi z głębi serca

do obozu zagłady w Treblince. 
Jego życiowe przesłanie znalazło 
się w przemówieniu burmistrza 
Kazimierza Sterkowicza, Tade-
usza Kosturskiego - inicjatora 
postawienia obelisku, kawalera 
Orderu Janusza Korczaka oraz 
w programie artystycznym mło-
dzieży. W zakończeniu przemó-
wienia burmistrz Sterkowicz  
życzył wszystkim – młodzieży, 
pedagogom, zgromadzonym 
mieszkańcom – by ”Janusza 

15 października br. słu-
chacze Uniwersytetu Złotego 
Wieku uczestniczyli w Wieczo-
rze poetyckim Bronisławy Betlej 
– autorki 39 tomików poezji, 
w tym zbioru wierszy pt.”Ojcu 
Świętemu z ojczystej ziemi”. 
Słowem poetyckim przybliżyła 
postać papieża Jana Pawła II w 
30. rocznicę wyboru na Stolicę 
Piotrową. Poezja wzrusza, po-
budza wyobraźnię, wprowadza 
nastrój. Tym bardziej poezja Pani 
Bronisławy, urodzonej w pod-
gorlickich Dominikowicach 80 
lat temu, na początku XX wieku, 
młodej sercem, w wędrowaniu 
przez życie upartej. Poznała sie-
roctwo, przemoc, niewolę, wojny 
okrucieństwo. Cierpiała, łez nie 
brakowało, ale był uśmiech – ten 
rozdawała jak słowa wszystkim. 
Uparcie wierzyła, że ciężka praca 
zrodzi owoce. Choć nie brakowa-
ło zawodów, spełniła pragnienie u 
schyłku dni swoich. Jak pisze we 
wstępie tomiku „Ojcu Świętemu 
z ojczystej ziemii” ks. Andrzej 

Mucha – obecny na wieczorze 
wraz z Honorowym Obywatelem 
Gorlic, ks. prał Józefem Mickiem, 
burmistrzem Kazimierzem Sterko-
wiczem i Sekretarz Miasta Marią 
Kuźniarską – Pęczek – „Poetka 
ma słowiańską duszę i dobrze 
rozumie „Papieża słowiańskie-
go”. […] Trzeba mieć duszę 
poety, by tak wnikliwie poznać 
i docenić rolę Tego Człowieka w 
Bieli. Trzeba mieć dusze artysty, 

Wieczór poetycki Bronisławy Betlej w 30. rocznicę wyboru Papieża – Polaka na 
Stolicę Piotrową

Ojcu Świętemu z o jczyste j  z iemi

Korczaka mieli za swojego Mi-
strza, który uczył mądrze kochać 
dzieci, szanować ich psychiczną 
odrębność, bogatą osobowość 
ujętą w ponadczasowym kanonie 
mądrości pedagogicznej Starego 
Doktora: „Być człowiekiem znaczy 
posiadać kryształową moralność, 
nieograniczoną tolerancyjności, do 
pasji posunięta pracowitość, dążyć 
do ciągłego uzupełnienia swego 
wykształcenia, pomagać innym”. 

Roman Dziubina 

by te przemyślenia w tak pięknej, 
krótkiej formie przelać na papier. 
Pani Bronisława czyni to po 
mistrzowsku". Wieczór w Domu 
Polsko- Słowackim wzbogacił 
„Barką” zespół „Zaraz” z MDK oraz 
prace plastyczne o Ojcu Świętym 
wykonane przez podopiecznych 
Domu Rehabilitacyjno – Opie-
kuńczego Caritas z Gorlic. 

Roman Dziubina
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9 października br. Miejska 
Biblioteka Publiczna zorganizo-
wała wieczór wspomnień o 
patronie biblioteki, Stanisławie 
Gabryelu, w setną rocznicę uro-
dzin. Na wieczór, pięknie nazwa-
nym „Pamiętajmy o Gabryelu”, 
złożyły się gawędy o Nim, jako 
bibliotekarzu, nauczycielu, tu-
ryście i krajoznawcy. Gościem 
honorowym spotkania, dzielącymi 
się swoim osobistym wspomnie-
niami ucznia, był  prof. dr hab. 
Marian Stępień. Warto byśmy 
– zwłaszcza młode pokolenie 
gorliczan – pamiętali o Gabryelu 

W październiku, w sali 
wystawowej im. prof. W. Kunza 
Muzeum – Dwory Karwacja-
nów i Gładyszów w Gorlicach 
prezentowana była wystawa ze 
zbiorów Muzeum Etnograficz-
nego w  Krakowie poświęcona 
postaci Romana Reinfussa w 10 
– tą rocznicę jego śmierci. Był 
jednym z najwybitniejszych pol-
skich etnografów, autorem ponad 
400 pozycji bibliograficznych oraz 
publikacji, m.in. „Sztuka ludowa 
w Polsce”, „Śladami Łemków”, 
„Łemkowie jako grupa etnogra-
ficzna”, „Garncarstwo ludowe”, 
„Ludowe kowalstwo artystyczne 
w Polsce”. Blisko ćwierć wieku 
profesor Reinfuss przewodniczył 
Jury Międzynarodowego Festiwalu 
Ziem Górskich Górskich w Zako-
panem. Postać powinna być bliska 
gorliczanom, gdyż jego matka, 
Zofia Mnerka pochodziła z Gorlic, 
stąd dzieciństwo i młodość spędził 

Pamiętal i  o Gabryelu 

R o m a n  R e i n f u s s  
W 10- tą rocznicę śmierci

-  urodzonemu w podgolickich 
Siarach  absolwentowi Gimnazjum 
Marcina Kromera, Wydziału Polo-
nistyki UJ w Krakowie, członkowi 
ruchu oporu w czasach okupacji, 
nauczycielu j. polskiego w „Kro-
merze”, dyrektorze Powiatowej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gorlicach w latach 1948 -75, 
współzałożycielowi schroniska na 
Magurze Małastowskiej, prezesowi 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Gorlickiej, współtwórcy Muzeum 
Regionalnego PTTK i prezesowi 
PTTK. 

(dr) 

16 października br. go-
ściem MBP im. S. Gabryela był 
Petro Murianka- najwybitniejszy 
współczesny poeta łemkowski. 
Nazywa się Piotr Trochanowski. 
„Murianka”- po łemkowsku 
„mrówka”- to jego pseudonim 
poetycki. Swoim życiem, poezją 
wyraża wielką wolę bycia Łemkiem, 
niezłomną wiarę w możliwość od-
rodzenia się Łemkowyny- krainy 
Łemków, utraconej przez "nie-
sprawiedliwość dziejową”: „Była i 
jest/ Łemkowyna/ był pra-pra/ jest 
ojciec i ja/ i będzie nasz kraj/ wciąż 
żywy/ spraw naszych/ ciąg dalszy/ 
być musi”. - pisze w wierszu "Zoba-
czyć i umrzeć". Przyszedł na świat 
z daleka od Łemkowszczyzny, 
choć poczęty na niej. Na cudzej 
ziemi, na „czużynu” pod Legnicą 
przeżył kilkadziesiąt lat. Ale wrócił, 
bo tęsknił:

„Tak dawnom się nie 
spowiadał/z głową pod czuhą 
/przed tobą narodzie/ nabrzmiała 

„Wiersze są cząstką 
mojego istnienia”

dusza tęsknotą jak dzieża”.
Tęsknotę wyrażać zaczął w 

poezji. Stał się poetą przez tęsknotę 
za Łemkowyną, co pięknie wyraził 
wierszem:

„A to/ że piszę/ To tylko/ 
Łemkowyna/ przyszła do mnie 
kiedyś/ dotknęła mego serca/ 
powiedziała/ pisz.”

 I pisze, i śpiewa. Z pieśniar-
ką Łemkowszczyzny, Julią Doszną, 
wyrazili najpełniej duszę tej krainy 
Beskidu "zielonego i granicznego".

Roman Dziubina

Bard Łemkowszczyzny 
w MBP

częściowo w naszym mieście. 
Tutaj też w 1935 r., po uzyskaniu 
stopnia magistra praw, podjął pracę 
w kancelarii notarialnej. Ale już rok 
później, po ukończeniu studiów et-
nograficznych pracuje jako asystent 
w Muzeum Etnograficznym w Kra-
kowie. To był początek jego  długiej 
pasji badacza i kariery naukowej.

(dr)

W dniach 12-14 paź-
dziernika w MZS nr 6 w Gor-
licach przybywała z rewizytą  
delegacja nauczycieli z Repu-
bliki Czeskiej z miejscowości 
Kralupy nad Wełtawą:Dagmar 
Knopfelmacherova – dyrektor 
Zakladni Skola z Kralup nad 
Vltavou, Jitka Hinterholzingero-
va – wicedyrektor oraz Michaela 
Gleichova -  nauczycielka języka 
angielskiego. 

Z inicjatywy dyrekcji i 
nauczycieli „ 6-ki na Korczaku” 
została w tych dniach sfinali-
zowana współpraca – wymiana  
partnerska pomiędzy MZS nr 6, 
a Zakladną Skola im. Gen. Klapal-
ka. Zakłada wymianę sportową, 
, artystyczną oraz turystyczną. 
Szkoła w Czechach, podobnie jak 
„szóstka”, jest dużą, nowoczesna 
szkołą osiedlowa,  z dobrze roz-
winiętą infrastrukturą sportowa, 
dużą stołówką i rozbudowaną 
świetlicą szkolną. Naucza tam 
około 600 uczniów 45 doświad-
czonych nauczycieli. Kralupy 
zaś to 20-tysięczne miasto. Leży 
około 25 km od stolicy Czech Pra-
gi. Miasto z dużą Rafinerią Nafty  
jest praktycznie, pomimo istnienia 
kilku zakładów pracy, „sypialnią " 
pobliskiej Pragi. Przez trzy dni 
dyrekcja i nauczyciele MZS nr 6 

starali się zainteresować gości 
naszym miastem i okolicami. 
Czeszki zobaczyły pałac Długosza 
w Siarach, drewniany kościółek  
w Sękowej, zaporę w Klimkówce, 
Wysową, skansen i dwór obronny 
w Szymbarku, cmentarze wojenne 
z I w. św., zakosztowały przejażdż-
ki bryczką w pięknym Regietowie 
i podziwiały słowacki Bardejov. 
W Gorlicach zwiedziły Muzeum 
PTTK, Ratusz, kościół farny oraz 
spotkały się z burmistrzem K. 
Sterkowiczem. Nasze okolice w 
aurze „ złotej polskiej jesieni” zro-
biły na gościach pochodzących z 
czeskich nizin ogromne wrażenie. 
Nauczycielki z Kralup wzięły także 
udział w uroczystości odsłonięcia 
obelisku poświęconemu Janu-
szowi Korczakowi oraz w miej-
skich Obchodach Dnia Edukacji 
Narodowej.

Sławomir Kowalski

Par tner zy  z  Czech
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23 października br. na 
swoim XXVIII posiedzeniu obra-
dowała Rada Miasta. Gościem 
sesji był starosta powiatu gorlic-
kiego Mirosław Wędrychowicz. 
W swoim wystąpieniu omówił 
dwa problemy interesujące 
mieszkańców Gorlic: drogi po-
wiatowe na terenie miasta oraz 
szpital specjalistyczny. Pierwszy 
problem dotyczy stanu nawierzchni 
i chodników przy chociażby takich 
„miejskich” ulicach jak: Wyszyń-
skiego, 11- Listopada, Krakowska 
czy Zamkowa. Nie każdy gorlicza-
nin wie,  że śa po dawnym woje-
wództwie nowosądeckim powiat 
gorlicki odziedziczył fatalną sieć 
dróg o  łącznej długości 327 km, 
w tym ok. 40 dróg żwirowych. 
Inwestowanie w te drogi było od 
początku priorytetem władz powia-
tu. W I kadencji, lata 1998 – 2002 
wydano na inwestycje drogowe 10 
mln zł. II kadencja to kwota 20 mln. 
Aktualnie , na półmetku III kadencji 
zrealizowano inwestycje drogowe 
za kwotę 21 mln. zł. Negatywny 
wpływ na finansowanie, a zatem 
realizację tych drogowych zadań, 
miała likwidacja subwencji drogo-
wej. Na tej decyzji powiat stracił 
ok. 6 mln. zł za kadencję. Teraz 
pojawiają się nowe możliwości 

tzw. schetynówki, czyli dopłaty z 
budżetu państwa 50% na 50%. 
Starosta przypomniał że na tere-
nia miasta powiat ma 8,3 km sieci 
dróg – "od trzech lat  wydzieliliśmy 
środki na drogi w mieście. Nakłady 
są olbrzymie – 2 mln 67 tys. zł na 1 

km”. Dziękując za dotychczasową 
współpracę przy remontach chod-
ników przy drogach powiatowych 
w stosunku 50 % środki powiatowe 
50 % - miejskie, podkreślił, że ma 
świadomość braku efektów w re-
alizacji inwestycji drogowych, czyli 
remontach ulic na terenie miasta. 
Skoro pojawiają się możliwości 
wykorzystania „schetynówek”, 
proponuje miastu wspólne działa-
nia w celu „rozprowadzenia” ruchu 
kołowego z przemysłowej części 
Gorlic - ul. Michalusa, 11-go Listo-
pada, Wyszyńskiego, Sikorskiego. 
Widzi możliwość wykonania tych 

zadań w cyklu 3 – letnim – z za-
kończeniem w 2011 r. Powiat może 
składać rocznie 2 wnioski. Złożo-
ne wnioski to środki na kwotę 86 
mln zł – 31 mln zł środki własne. 
Do środków rządowych trzeba 
50 % środków własnych. Stąd 
dylematy władz powiatu i prośba 
o zwiększenie udziału środków 
miejskich. Deklarował kontynu-
owanie remontu chodników przy 
drogach powiatowych w mieście. 
Ma świadomość przychylności ze 
strony burmistrza i Rady Miasta, 
dlatego chciałby wsparcia przy re-
alizacji nowej obwodnicy z rondem 
w Zagórzanach i w Ropnicy Pol-
skiej przez ulice Zakole Dukielską 
– tak by otoczyć miasto obwodnicą 
powiązaną z drogami w mieście. 
Prosił o zabezpieczenie środków 
w budżecie na najbliższe trzy lata 
– „Zróbmy to dla miasta i powiatu” 
– apelował na zakończenie.

Szpital - wielki poligon inwe-
stycyjny 

Prezentując temat Szpitala 

Specjalistycznego im. H. Klimon-
towicza podkreślił, że to „wielki 
poligon inwestycyjny. Dotychczas 
pochłonął ok. 33 mln zł., w ostat-
nich trzech latach – 28 mln”. Aktu-
alnie trwa remont trzech pięter, ale 
szpital normalnie funkcjonuje. Od 
2006 r. oprócz inwestycji „szły” w 
szpitalu podwyżki dla pracowników 
– o 64% średnio, niektóre grupy 
zawodowe 74 %. Przyznał, że sytu-
acja w szpitalu była zła po zmianie 
rozliczania kontraktu – straty się-
gały 600 tys. zł. Szpital nie otrzymał 
zapłaty za te nadwykonania. Sytu-
acja się zmieniła, Teraz wpłynęły te 
środki w wysokości 1300 tys. zł. 
700 tys pójdzie na uregulowanie 
zobowiązań, ok. 60 % tej kwoty 
będzie na podwyżki dla pracowni-
ków. Odpowiadając na pytanie ku 
jakim zmianom własnościowym 
szpital zmierza, poinformował, 
że jeśli będą przekształcenia usta-
wowe to on jest zwolennikiem, by 
w spółce pakiet większościowy 
posiadał samorząd powiatowy, 
by był też uwzględniony pakiet dla 
pracowników, a ewentualnie zyski, 
by były przeznaczane na inwestycje 
i podwyżki. W dalszej części sesji 
radni wysłuchali Informacji Burmi-
strza Gorlic z działalności za okres 
od 16 września do 15 paździenika 
2008 r., złożyli interpelację i zapy-
tania oraz przyjęli 10 uchwał. 

Zmiany w budżecie 
W związku ze zwiększonymi 

wpływami z opłat za parkowanie 
- 181 989 zł, otrzymanie dotacji 
przez MOPS w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
w kwocie 53 252 zł oraz wpłaty 
darowizny dla MZS Nr 3 – 250 zł 
na zakup pomocy dydaktycznych 
– dokonano zmian w budżecie. 
Zwiększone dochody wykorzy-
stano na dodatkowe wydatki, 
m.in. oznakowanie i obsługa stref 
parkowania ( 48 tys.) utwardzenie 
płytami ażurowymi terenu przy Po-
mniku Bohaterów Ziemi Gorlickiej 
dla orkiestry i pocztów sztandaro-
wych ( 20 tys.), dofinansowanie 
zakupu oznakowanego samochodu 
służbowego dla Komendy Powiato-
wej Policji ( 6 tys.), dofinansowania 
zakupu pomp infuzyjnych dla Od-
działu Noworodków i Wcześnia-
ków Szpitala Specjalistycznego 
( 300 zł), realizację przez MOPS 
projektu systemowego pn. „Daj 
sobie szansę. Tobie też się uda”, 
dotację dla GCK na udział chóru 
„Belfersingers” w Międzynarodo-

X X V I I I  S E S J A  R A D Y  M I A S T A
wym Festiwalu Pieśni Adwentowej 
i Bożonarodzeniowej.

Środki na budowę dróg
Ważną decyzją radnych była 

uchwała w sprawie zaciągnięcia zo-
bowiązania związanego z realizacją 
drogowych zadań inwestycyjnych 
– budowa ulic: Reja, Orzeszkowej, 
Tęczowej, Sosnowej – bocznej. 
Zadania będą realizowane w latach 
2008 – 2009

Nowa siedziba MOPS

Radni wyrazili też zgodę na 
nabycie od Powiatu Gorlickiego 
nieruchomości położonej przy 
ul. Węgierskiej – budynek byłej 
Przychodni Przeciwgruźliczej, 
która ma zostać przeznaczona 
pod siedzibę Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Dopłata do MZK Spółka z o. o. 

Wyrażono również zgodę 
na wniesienie dopłaty do jedno-
osobowej spółki Gminy Miejskiej 
Gorlice działającej pod firmą Miej-
ski Zakład Komunikacyjny Spółka 
z o.o. Łączna wartość dopłaty nie 
może przekroczyć kwoty 162 114 
zł wobec posiadanych przez Miasto 
Gorlice 54 038 udziałów w spółce. 
Dopłata był ujęta w budżecie. 

Pieniądze dla organizacji poza-
rządowych

Podjęta uchwała w sprawie 
określenia wysokości sumy, do 
której Burmistrz Miasta Gorlice 
może samodzielnie zaciągać zo-
bowiązania w 2008 r. w zakresie 
realizacji zadań z zakresu turystyki, 
zdrowia, oświaty, kultury, kultury 
fizycznej oraz program Profilaktyki 
i Rozwiązania Problemów Alkoho-
lowych na 2009 r. co umożliwi 
ogłoszenie konkursu w bieżącym 
roku. Pozwoli to podpisać – po roz-
strzygnięciu konkursów – umów 
na realizację określonych zadań 
od 3 stycznia 2009 r. 
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Henryk Plato – złożył interpelację 
w sprawie awarii kanalizacji, 
która biegnie pod chodnikiem 
wzdłuż  bloku Krakowska 19, 
jej skutkiem są od kilku lat za-
łamania płytek chodnikowych. 
Grozi to mieszkańcom wy-
padkami, które miały już tam 
miejsce. Spółdzielnia uzależnia 
budowę nowego chodnika od 
usunięcia awarii, lub wymiany 
kanalizacji na nową. Odbyło 
się w tej sprawie spotkanie 
przedstawicieli Urzędu Miasta, 
MPGK i SM „Małopolska” oraz 
Radnych. MPGK zobowiązało 
się do pokrycia połowy kosz-
tów zadania, chce się też do-
łożyć do inwestycji spółdzielnia 
mieszkaniowa. Prosił w imieniu 
mieszkańców o zabezpieczenie 
w roku bieżącym środków na to 
zadanie. Druga interpelacja dot. 
zabezpieczenia  w budżecie na 
rok 2009 środków na II etap 
zadania  pn. chodnik przy ul. 
Słonecznej wzdłuż bloków 
Słoneczna 4 i 6; Przypomniał, 
że odbyło się spotkanie Komisji 
Budownictwa i Inwestycji Gor-
lice z Komisją Budownictwa i 
Inwestycji Starostwa Powia-
towego. Podczas spotkania 
przedstawiciele Powiatu zwrócili 
się z prośbą o dofinansowanie 
przez Urząd Miejski remontów 
ulic i chodników będących w 
administracji Starostwa Po-
wiatowego a znajdujących się 
na terenie miasta. Chodzi o ul. 
Wyszyńskiego, 11 Listopada, 
budowę chodnika przy ul.Zam-
kowej i zakończenia chodnika 
przy ul. Krakowskiej. Uważa 
dofinansowanie w kwocie 500 
tys. zł. za zasadne, ponieważ uli-
ce te są i tak postrzegane przez 
społeczeństwo Gorlic jako ulice 
miejskie.

Franciszek Piecuch podjął trzy te-
maty. Pierwszy dotyczył złego 
stanu chodników przy ul. Biec-
kiej  przed Sądem, Starostwem 
i po drugiej stronie ulicy. Pytał, 
kiedy będzie zrealizowany re-
mont. Druga sprawa dotyczyła 
wadliwej kanalizacji przy ul. 
Konopnickiej 15,17,18, co jest 
przyczyną zawilgoceń w piwni-
cach. Na zakończenie zwrócił 
uwagę na wąski przepływ poto-
ku Stróżowianka i pytał o moż-
liwość oczyszczenia przed zimą 
na wysokości „Biedronki”.

Jadwiga Wójtowicz podjęła te-
mat funkcjonowania wyciągu 
narciarskiego na Magurze 

Małastowskiej. Prosiła o wy-
jaśnienie i podanie przyczyn 
niezrealizowania uchwał dot. 
Utworzenia spółki na Magurze, 
oficjalnie potwierdzenie faktów 
dot. wygaszenia trwałego zarzą-
du na Magurze- kiedy wygaśnie 
i jaka będzie wówczas sytuacja 
prawna. Pytała się też po czyjej 
stronie jest utrzymanie porządku 
( sprzątanie) płatnych parkingów 
miejskich; jakie kwoty wpłynęły 
do budżetu miasta od Rafinerii 
„Glimar” i jakie są zaległości 
oraz na jakim etapie jest wykup 
gruntu pod łącznik od Batorego 
do Kochanowskiego. 

Alicja Nowak poruszyła temat 
ścieżki zdrowia w Parku 
Miejskim. Ścieżka jest zdewa-
stowana i miejscami zagraża 
bezpieczeństwu korzystają-
cych. Prosiła o informacje do-
tyczące uruchomienia nowego 
targowiska, remontu schodów 
przy basenie ( w budżecie 
była kwota 50 tys. na ten cel) 
oraz wyjaśnienia, dlaczego od 
dwóch miesięcy blokuje się 
jej projekt uchwał dot. zmian 
w regulaminie płatnych miejsc 
parkingowych w mieście.

Mariola Migdar pytała się również o 
stan środków obrotowych mie-
ście na 15. 10. 2008 r. – prosiła 
o pisemną odpowiedź. 

Jolanta Dobek prosiła o kosme-
tyczna przycinkę drzew na 
terenie miasta. Pytała się też, 
co z bankomatem na Osiedlu 
„Magdalena”.

Józef Abram pytał się, czy jest pro-
wadzona inwentaryzacja realizo-
wanych inwestycji sieciowych, 
by po zrealizowaniu zadania nie 
trzeba było ponownie przeko-
pywać nowych nawierzchni 
chodników.

Eugeniusz Wędrychowicz prosił 
w imieniu mieszkańców o wy-
dłużenie pracy Straży Miejskiej  
od 6.00 do 22.00, gdyż właśnie 
w godzinach wczesnych po-
rannych oraz nocnych jest 
najwięcej wykroczeń. Zwrócił 
uwagę na konieczność remon-
tu schodów obok kapliczki św. 
Jana Nepomucena przy moście 
na Zawodziu. 

Joanna Bubak złożyła trzy wnio-
ski: o powołanie rzecznika 
prasowego w Urzędzie Miasta; 
podjęcie szybkich działań w re-
jonie ul. Robotniczej w związku 
z zagrożeniami bezpieczeństwa 
pieszych mostkami na potoku 

Muchówka; o ujęcie w budżecie 
na 2009 r. dokończenia budo-
wy ul. Robotniczej, łączącej ul. 
Graniczną z ul. W. Pola; wnio-
sek do Starosty i Burmistrza, 
aby w przyszłym roku wykonać 
ul. Wyszyńskiego i projekt ul. 
Sikorskiego. Pytała się też, na 
jakim etapie są prace przygo-
towawcze do modernizacji 
budynku GCK oraz jaki będzie 
los warsztatów szkolnych przy 
ul. 11- go Listopada.

Augustyn Mróz – zwrócił uwagę, 
że w „Kurierku” i w RTV Gor-
lice podawane są interpelacje i 
zapytania, ale bez odpowiedzi 
na nie. Prosił o ich zamieszcza-
nie. Prosił też, by – zwłaszcza 
na portalu Urzędu Miasta 
zamieszczane były informacje 
aktualne a nawet zapowiedzi 
imprez kulturalnych czy spor-
towych. 

Maria Czeszyk pytała się, czy 
w budynkach komunalnych 
wspólnoty mieszkańców 
uczestniczą w zyskach z lokali 
użytkowych.

Czesław Gębarowski poruszył 
temat pozyskiwania środków 
unijnych. Uważa, że konieczne 
jest zorganizowanie szkolenia 
w tym zakresie. Nawiązując do 
interpelacji z poprzedniej sesji 
ponowił wniosek dot. zorgani-
zowania spotkania w sprawie 
sytuacji w Rafinerii.

Ryszard Ludwin pytał, czy wycią-
gi narciarskie w Małastowie są 
przygotowane do sezonu.

Zbigniew Grygowicz, poruszył 
kwestię wspólnych działań w 
ramach Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej  w zakresie promocji 
miasta i powiatu. 

Robert Gryzik prosił o zorganizo-
wanie przez Burmistrza Miasta 
debaty dotyczącej wprowadze-
nia 6- latków do szkół.

Eugeniusz Liana pytał o możliwo-
ści zorganizowania ogródka 
piwnego na ul. 3 – go Maja. 

Roman Dziubina, wnioskował-
przypominając, że w 2009 r. 
przypada 155 rocznica zapale-
nia w Gorlicach pierwszej na 
świecie ulicznej lampy nafto-
wej wnioskował by powrócić 
do pomysłu postawienia przy 
Urzędzie Miasta ławeczki z 
Ignacym Łukasiewiczem, 
wzbogaconej autentyczną lam-
pą naftową przy ławeczce.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

PODAJEMY WYKAZ ULIC 
POWIATOWYCH, WOJEWÓDZ-
KICH I KRAJOWYCH NA TERENIE 
MIASTA GORLICE ORAZ ICH ADMI-
NISTRATORÓW. POZOSTAŁE DRO-
GI- ULICE SĄ ADMINNISTROWANE 
PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GORLICE 

DROGI  ADMINISTROWANE  
PRZEZ 

Powiatowy Zarząd Drogowy w 
Gorlicach

38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 7

tel. 018 352 40 02;  018 352 
40 11

Nazwa ulicy:11-go Listo-
pada, Michalusa, Mickiewicza 
od Rynku do ul. Nadbrzeżne, 
Sikorskiego, Stróżowska od ul. 
Krakowskiej do Rynku, Wyszyń-
skiego, Zakole, Zamkowa

DROGI ADMINISTROWANE 
PRZEZ

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie

30-085 Kraków, ul. Głowackie-
go 56 tel. 0 12 637 90 00;012 

638 26 63

Rejon Dróg Wojewódzkich w 
Tarnowie

33-100 Tarnów, ul. 0strogskich 
5A tel. (014) 621 17 54; 014 

621 98 46

nazwa ulicy : Dukielska, 
Sienkiewicza, Skrzyńskich, Stawi-
ska, Stróżowska od ul. Stawiska, 
Węgierska

DROGI KRAJOWE ADMINI-
STROWANE PRZEZ 

Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 

w Krakowie

31- 542 Kraków, ul. Mogilska 
25 tel. 012 411 43 59;  012 417 

25 00;  012 417 25 11

GDDKiA Rejon w Nowym Sączu 
33-386 Podegrodzie  tel. ( 018) 
445 90 68;  018 445 90 51;  018 

445 93 80

Nazwa ulicy: Biecka, Ko-
ściuszki, Legionów, Mickiewicza 
od  ul. Kościuszki  do Legionów, 
Parkowa.

KTO ODPOWIADA 
ZA ULICE 

W MIEŚCIE
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KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA RADY MIASTA Z KOMISJĄ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PU-
BLICZNEGO POWIATU GORLICKIEGO

O  BE ZP I EC Z EŃSTW I E  I  POR ZĄDKU  RA Z EM
Do takiego spotkania do-

szło 17 października br. w sali 
posiedzeń Rady Powiatu Gorlic-
kiego. Prowadził je starosta Miro-
sław Wędrychowicz. Na początek 
wysłuchano informacji przedsta-
wiciela Komendy Powiatowej Po-
licji, Andrzeja Wędrychowicza, o 
realizacji programu „Bezpieczne 
wakacje”. Ze sprawozdania wyni-
kało, że przeprowadzono kontrole 
w tym zakresie, współpracowano 
ze Strażą Miejską oraz MKRPA. 
Kontrolowano dyskoteki, pojazdy 
przewożące dzieci. Wyrażono ogól-
nie pozytywną ocenę programu. 
Podobnie pozytywne były oceny 
przedstawicieli SANEPIDU- dyrek-
tor M. Bryk oraz Państwowej Straży 
Pożarnej- kom. Andrzej Stafiej. 

W kolejnym punkcie spo-
tkania wysłuchano informacji 
dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Romany Gaj-
dek, dotyczącej Powiatowego 
Programu Zapobiegania Przemo-
cy w Rodzinie. W tym zakresie 
głos zabrał Zbigniew Grygowicz, 
przedstawiciel Rady Miasta, a 
równocześnie przewodniczący 
MKRPA. Jego zdaniem działania 
dotyczące pomocy w rodzinach, 
gdzie jest przemoc, są bardzo 
konkretne i szybkie. Rodzina uzy-
skuje pomoc. W wielu przypadkach 
zapobiega się tragedii.

Następny temat- "Bezpie-
czeństwo w szkołach" - zaprezen-
tował naczelnik Wydziału Edukacji 
Starostwa Powiatowego- Tadeusz 

Mikrut. Szkoły współpracują z 
Policją, Strażą Miejską. Poczucie 
bezpieczeństwa dają wprowadzone 
identyfikatory uczniów, monitoring, 
dyżury nauczyciel i natychmiasto-
we reagowanie. Szkoły współ-
pracują też z lokalnymi mediami, 
które przedstawiają pozytywne 
wzorce. W zakresie tej tematyki 
wypowiedział się również szef 
kolegium dyrektorów miejskich 
zespołów szkół, dyr. Krzysztof 
Michalik, który przybliżył problem 
eurosieroctwa w szkołach, wzra-
stającą, zwłaszcza wśród dziewcząt 
agresję, brak informacji do szkół 
z sądów rodzinnych, pojawiający 
się problem używek oraz narasta-
jącą absencję uczniów. Dostrzega 
również konieczność utworzenia 
w Gorlicach gimnazjum przy OHP 
dla uczniów, którzy ukończyli już 
18 lat. Pojawił się także temat 
ochrony dziedzictwa narodowego. 

Starostwo na ten cel przeznaczyło 
100 tys. zł. Stosowna uchwała w 
tym zakresie jeszcze nie została 
przyjęta. Przewodniczący Komisji 
Praworządności i Bezpieczeństwa 
RM, Eugeniusz Wędrychowicz, 
poinformował, że ta problema-
tyka pojawiła się na posiedzeniu 
komisji. Szczegóły przedstawił 
członek komisji- Roman Dziubi-
na- upoważniony do działań w tym 
zakresie. Powołana została Grupa 
Inicjatywna w składzie: Eugeniusz 
Wędrychowicz, Bogusław Szczer-
bań, Roman Dziubina, Krzysztof 
Michalik. Jej celem jest powołanie 
Społecznego Komitetu Odnowy 
Miejsc Pamięci w Gorlicach. 
Ostatnim omawianym problemem 
było bezpieczeństwo w ruchu dro-
gowym – temat, którego celem jest 
poprawa aktualnego stanu dróg- 
również w obrębie miasta Gorlice. 
Eugeniusz Wędrychowicz zwrócił 

uwagę na takie niebezpieczne 
miejsce- skrzyżowanie ulic: Ko-
ściuszki, Parkowej, Mickiewicza i 
Sienkiewicza. Uważa również, że 
stan bezpieczeństwa i drożności 
dróg poprawiłoby utworzenie na 
ul. Bieckiej trzeciego pasa ruchu. 
Niebezpieczna jest też ul. Sikor-
skiego, Dukielska- brak chodnika. 
Przypomniał, że jednym z wnio-
sków Komisji Praworządności i 
Bezpieczeństwa było utworzenie 
przy obwodnicy miasta miejsca do 
kontroli pojazdów przez Inspekcje 
Transportu Drogowego.  Zdaniem 
starosty Mirosława Wędrychowicza 
miasto zablokowane jest głównie 
przez samochody miejscowe. 
By zrealizować ul. Sikorskiego 
konieczne jest podpisanie przez 
miasto i powiat porozumienia 
dotyczącego tego zadania, Uważa 
też, że powinna powstać duża ob-
wodnica z trzecim mostem.

Na zlecenie Urzędu Miasta 
odnowionych zostało pięć ka-
miennych wiat przystankowych 
przy ulicy Bieckiej i Krakowskiej. 
Odczyszczono  kamień oraz wyko-
nano nowe drewniane konstrukcje 

W I A T Y  J A K  N O W E CMENTARZ KOMUNALNY

Do 12 grudnia br. wyko-
nana ma być dokumentacja pro-
jektowa na powiększenie wnętrza 
kaplicy- domu pogrzebowego, 
doprowadzenie ogrzewania, mo-
dernizację oświetlenia wnętrza i 

i pokrycie dachu. Ponadto na wia-
tach zamontowane zostały este-
tyczne tablice na rozkłady jazdy. 
Prace te kosztowały budżet miasta 
niecałe 39 tys. zł. Na przyszły rok 
planuje się remonty kolejnych wiat 
przystankowych.

przyległego terenu.  Projekt ma 
też objąć zagospodarowanie tere-
nów zielonych i małą architekturę. 
Koszt dokumentacji to kwota 20 tys. 
zł. Projektantem jest firma „EGE” z 
Krakowa.
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12.10.br. Koło Miejskie 
PTTK zorganizowało wycieczkę 
turystyczno-krajoznawczą w 
Gorce od strony Ochotnicy Gór-
nej. Po przyjeździe do Ochotnicy 
wycieczka udała się szlakiem 
żółtym do schroniska studenc-
kiego „Hawiarska Koliba”, zwa-
nego „Chatą”, gdzie spożyliśmy 
śniadanie, robiliśmy zdjęcia, 
odpoczywaliśmy. Następnie grupa 
górska zdobyła Przysłup i Jaworzy-
nę Kamienicką, a z rozpędu zdobyła 
jeszcze nieplanowany Turbacz i 
schronisko. Grupa krajoznawcza 
zwiedziła okolice Hawiarskiej Koli-
by, wędrowała po halach na stoku 
Przysłupia, podziwiała również 
piękne widoki na Tatry i okolice. 
Pogoda była wyjątkowo piękna. Na 
miejsce zbiórki przy busie, grupa 
górska "nawaliła" przez wyścigi na 
nieplanowany Turbacz. Natomiast 
miejscowi górale z ogródka piw-
nego pocieszali nas, że „jak jesce 
dychajom to jych ściongnom, ale 
za becke piwa, abo ropy prościutko 
z Gorlic, bo nimajom nic – moze 

Tegoroczna 17 edycja ma-
ratonu w Zagrzebiu (Chorwacja) 
odbyła się w dniu 5 października 
br. Pośród przeszło 800 uczest-
ników biegających na trzech dy-
stansach- maraton, półmaraton i 
5 km, znaleźli się reprezentanci 
Stowarzyszenia „Maraton’ Gorli-
ce. Wśród 30 - to osobowej grupy 
bezpośrednio udział w zawodach 
wzięło 18 osób, w tym w maratonie 
Ryszard Fiega, Krzysztof Zagórski, 
Tomasz Krężołek i gościnnie Wi-
told Radke; w półmaratonie Piotr 
Bogusz, Kazimierz Wawrzyniak, 
Agnieszka Wawrzyniak, Paonho 
Alesandro,  Ireneusz Zając  i Zdzi-
sław Sowiźrał; 5 km Karolina Fiega, 
Bogusław Diduch, Aleksander Gu-

GORLICKI „MARATON” W ROZJAZDACH

cwa, Jerzy Bugno, Jerzy Ottenbreit, 
Gabriela Zagórska, Anna Zagórska 
i Alfred Miarecki.Mimo wcześniej-
szych obaw, co do warunków at-
mosferycznych panujących kilka 
dni przed zaplanowanym startem, 
pogoda była wręcz idealna do bie-
gania. Najszybciej z gorliczan trasę 
maratonu (42km195m) pokonał 
Ryszard Fiega, uzyskując czas 3:
47:59. Klasą dla siebie w kategorii 
wiekowej 60 - 69 lat był gościnnie 
biegający Witold Radke z Wałbrzy-
cha, który z wynikiem 3.40 minut 
zajął drugie miejsce. Dodatkowo 
była to jego 37 stolica europejska 
zaliczona poprzez maraton. Nowe 
rekordy życiowe zanotowali w 
maratonie Tomasz Krężołek oraz 

w półmaratonie Ireneusz Zając. 
Swój pierwszy półmaraton ukoń-
czyli Agnieszka Wawrzyniak oraz 
przyjaciel i sympatyk Stowarzysze-
nia „Maraton” Alesandro Paonho z 
Florecji. Najmłodszą zawodniczką 
reprezentującą barwy klubowe 
„Maratonu” była 10 - letnia Anna 
Zagórska oraz jej siostra Gabriela, 
które bez problemu przebiegły dy-
stans 5 - ciu kilometrów. Na pyta-
nie skąd wziął się zapał do biegania 
odpowiadają, że od taty, który już 
od przeszło 18 lat uprawia biega-
nie długodystansowe.Jak mówi 
prezes Stowarzyszenia „Maraton” 
Gorlice, powyższy wyjazd był kolej-
nym etapem udziału w maratonie 
w jednej ze stolic europejskich, 

w tym przypadku w Zagrzebiu. 
Dla Krzysztofa Zagórskiego była 
to 20 stolica a Ryszarda Fiegi 
16.W przyszłym roku w planach 
Stowarzyszenia jest start w Sankt 
Petersburgu ( Rosja), Belgradzie 
(Serbia) oraz Bukareszcie (Rumu-
nia), a po drodze jeszcze Cracovia 
Maraton.Grupa z Gorlic była jedną 
z liczniejszych zagranicznych ekip 
powyższej imprezy. Dodatkowo 
rozdano foldery promujące miasto i 
powiat gorlicki. Wyjazd do Zagrze-
bia był również okazją podpatrzenia 
rozwiązań organizacyjnych, które  
można wykorzystać podczas VII 
Biegu Naftowego w dniu 9 maja 
2009 roku w Gorlicach.Tradycyj-
nie uczestnicy wyjazdu dokładnie 
zwiedzili stolicę Chorwacji Zagrzeb 
oraz w drodze powrotnej średnio-
wieczny Varażdin oraz sanktuarium 
Maryjne w miejscowości Marie 
Bistrica.

NIE TYLKO ZAGRZEB
W dniu 12.10. br w Poznaniu 

startował w maratonie gorliczanin 
Janusz Przybyło. Natomiast w Ber-
linie dystans maratoński ukończyli 
Rafał Kornek (pierwszy maraton) 
oraz Daniel Trzaskoś.

Wysokie, bo 19 miejsce w 
klasyfikacji generalnej na łyżwo-
rolkach w Mediolanie (Włochy) w 
maratonie zajął dyrektor Weekendu 
Naftowego Janusz Sobczyk.

  Grzegorz Rybczyk

Fot.: K. Adamczyk

być przysłano priorytetym”. Po 
nerwowym oczekiwaniu, prawie 
o zmroku pojawili się nasi "wy-

ścigowcy", wypompowani, głod-
ni, ale ze śpiewem. Na następne 
wojaże zapraszamy w przyszłym 

roku. Pozdrawiamy miłośników 
gór.

Tadeusz Ćwiklik

Z  O C H O T Ą  D O  O C H O T N I C Y
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Mijają szybko lata liczo-
ne kartkami kalendarza. Czas 
biegnie nieubłaganie. Emeryci 
„Forestu” – jak zawsze – czekali 
na to miłe, wspólne spotkanie. 
Dlatego dziękują Zarządowi 
Gorlickiego Przedsiębiorstwa 
Przemysłu Drzewnego  „Forest” 
Sp. z o.o. – Panu Prezesowi 
Stanisławowi Wyporskiemu i 
Pani v-ce Prezes Halinie Rosie, 
za pomoc w zorganizowaniu i 
pokryciu kosztów spotkania dla 
140 emerytów. Odbyło się ono 18 
września br.  W imieniu emerytów 

W dniu 18 września br. 
Zarząd Osiedla Nr 1 „Starówka” 
zorganizował dla swoich miesz-
kańców wycieczkę autokarową- 
krajoznawczą na trasie Gorlice 
– Zdynia – Konieczna.  Uczest-
niczyło w niej 50 mieszkańców 
Osiedla. Mimo „niepewnej” po-
gody, była miła i wesoła atmos-
fera. Po posileniu się gorącym 
żurkiem w gościnnych pomiesz-
czeniach Nadleśnictwa w Zdyni, 
wszyscy przenieśli się w plener, 
gdzie odbyła się dalsza część 
biesiady przy akompaniamencie 
akordeonu – pieczenie kiełbasek, 
śpiewy, wspomnienia. Chętni 
spacerowali po pięknej, już w je-
siennej krasie okolicy, odwiedzili 
również sklepy na granicy polsko-
słowackiej. Zadowoleni, wracając 
ze śpiewem i wesołym nastrojem 
do domu, prosili o organizowanie 
takich wyjazdów częściej. 

uczestniczka

W dniach 10-12.10.br. w 
Ośrodku Szkoleniowo-Rehabili-
tacyjnym Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Mszanie Dolnej odbyło 
się szkolenie w ramach projektu 
„Zjednoczeni wobec katastrof”, 
realizowanego przez PCK przy 
wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

 Celem projektu było 
przygotowanie osób młodych w 
wieku 17 – 25 lat do niesienia po-
mocy i zbudowanie na obszarach 
zagrożonych klęską powodzi, ka-
tastrof, nieprzewidzialnych kata-
klizmów - sprawnie działającej 
sieci informacyjno – reakcyjnej 
złożonej z dyspozycyjnych wolon-
tariuszy Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Z terenu Województwa 
Małopolskiego w projekcie wzięło 
udział 45 młodych wolontariuszy 
z miejscowości: Nowy Sącz, Tar-
nów, Brzesko, Kraków, Bochnia, 
Olkusz i Gorlice. Przez trzy dni 
młode osoby uczyły się podstaw 
udzielania pierwszej pomocy, 
psychologii zachowań w tłumie 

„Zjednoczeni wobec katastrof”

w sytuacjach ekstremalnych, 
koordynacji pracy w czasie za-
grożeń oraz organizacji pomocy 
realizowanej przez PCK. Z terenu 
Gorlic do udziału w szkoleniu zo-
stało zakwalifikowanych 13 osób: 
Agnieszka Tokarska, Joanna 
Zakrzewska, Dominika Knapik, 
Maryla Kamińska, Nina Janik i 
Katarzyna Nowak – z Zespołu 
Szkół Nr 1 w Gorlicach oraz Mi-
rosław Zachacz, Rafał Kotowicz, 

Rafał Gucwa, Andrzej Bugno, Da-
mian Tokarski oraz Dawid Wanat 
z Zespołu Szkół Technicznych w 
Gorlicach. Wśród uczestników 
szkolenia była również mgr 
Monika Szyca – Ligęza – szkolny 
opiekun koła PCK przy Zespole 
Szkół Zawodowych w Gorlicach. 
Wszystkie osoby ukończyły szko-
lenie z wynikiem pozytywnym.

     
     Marek Podraza z ZR PCK Gorlice.

P O D Z I Ę K O W A N I E
organizacja zajmowały się panie 
Irena Chmielowska, Stefania 
Gawlik, Halina Stec. Spotkania 
takie są oczekiwane przez lu-
dzi, którzy przepracowali długie 
lata w tym zakładzie i daje im 
dużo radości. Za przygotowanie 
smacznych, gorących dań, obfi-
ty poczęstunek na stołach, miłą 
solidną obsługę, dziękujemy Pani 
Kierownik Władysławie Augustyn 
z Zespołu Szkół Zawodowych w 
Gorlicach. 

Emeryci „Forestu”

Ze Starówki w 
przygraniczne, 
jesienne plenery

Tegoroczny konkurs 
„Ogrody – oazy zieleni” odbył 
się w dwóch kategoriach: I kate-
goria – najładniejszy ogród przy 
budynku jednorodzinnym (ilość 
zgłoszeń - 6), II kategoria – naj-
ładniej urządzony teren przy 
budynku wielorodzinnym (ilość 
zgłoszeń – 8). Rozstrzygnięcie 
konkursu i ogłoszenie jego wyni-
ków odbyło się 9 października br. 
podczas  uroczystego spotkania 
z udziałem burmistrza Miasta 
Gorlice Kazimierza Sterkowicza 
i zastępcy burmistrza Janusza 
Fugla. 

W każdej z kategorii wy-
łoniono 3 zwycięzców, którzy 
otrzymali nagrody w postaci 
upoważnień do dokonania 
zakupu produktów w sklepie 
ogrodniczym za kwotę: I miejsce 
– 300 zł, II miejsce – 200 zł, III 
miejsce – 100 zł. 

W kategorii I - na naj-
ładniejszy ogród przy budynku 
jednorodzinnym I miejsce zajął 
Józef Dopierała - ogród przy ul. 
Dębowej, II - Tadeusz Kosturski 
- ogród przy ul. Andersa,  III-
Teresa Kozień - ogród przy ul. 
Karwacjanów. W kategorii II 
- na najładniej urządzony teren 
przy budynku wielorodzinnym 
I miejsce otrzymali: Marian i  
Helena Wszołek - teren przy ul. 
Konopnickiej 17, II - Krystyna i 
Roman Jarkowie - teren przy ul. 
Ogrodowej 1, III – Józefa Stanu-
la-  teren przy ul. Ogrodowej 9 
.Były również nagrody książkowe 
które otrzymali:  Izabela Totus 
- ogród przy ul. Hallera, Halina 
Skórska  - ogród przy ul. Pod-
kościelnej, Beata Pabisz - ogród 
przy ul. Sokolskiej; Iwona Bożek 
- teren przy ul. Ogrodowej 9; 
Czesława Wyszyńska, Zuzanna 
Bania - teren przy ul. Ogrodowej 
13; Łucja Mróz - teren przy ul. 
Konopnickiej 25, Amalia Madej 
, Maria Stępień , Irena Stachnik 
,  Krystyna Zielińska , Stefania 
Padoł  - teren przy ul. Szopena 
9 i Maria Wantuch - teren przy 
ul. Ogrodowej 9 .

K O N K U R S  
„ O G R O D Y  
–  O A Z Y  

Z I E L E N I ”  
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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 - 1818 

ŚP IEWNIK  PATRIOTYCZNY

Marsz  I  B rygady

Patriotyczna pielgrzymka 
z Nowego Sącza, przez Gorlice 
do Kobylanki nie uszła uwadze 
władz austriackich. Ksiądz 
Jamrowicz z Gorlic i proboszcz z 
Kobylanki ks. Biega znaleźli się 
na ławie oskarżonych w sądzie 
w Krakowie. Od 3 lutego 1863 r., 
przez osiem dni toczyła się roz-
prawa. Tymczasem w Królestwie 
trwało już powstanie. Gdy 11 lu-
tego zapadł wyrok uniewinniający, 
w Gorlicach działał już powstańczy 
komitet organizacyjny zajmujący 
się werbunkiem patriotycznej 
młodzieży gorlickiej do udziału w 
powstaniu. W tajnej organizacji 
działał dziedzic Gorlic Edward 
Miłkowski, właściciel Ropicy 
Polskiej Jan Płocki i właściciel 
Glinika Mariampolskiego Marceli 
Łętowski. Po powrocie z Krakowa 
dołączył do nich ks. Teofil Jam-
rowicz. Wśród zwerbowanych 
był późniejszy burmistrz Walery 

Rogowski, Józef Pieniążek, 
szewc Feliks Wojtaszek, krawiec 
Ignacy Stabach, murarz z Ropy 
Julian Karpiński, Antoni Radler, 
Ziółkowski i wielu innych. W Ro-
picy Polskiej zgromadzili się: Jan 
Sośniak- ogrodnik, powroźnik 
Feliks Geranik, grabarz Franci-
szek Olszowski, szewc Kromwel, 
bracia Kollerowie- synowie miej-
skiego lekarza, kucharz z Zagórzan 
Niemczyński, Jan Pabis- rolnik z 
Kobylanki, kuśnierz Białobok, 
Chowański- student teologii z 
Uścia Ruskiego, Stanisław Wró-

bel- czeladnik tkacki, Hipolit Przy-
bycień, Jan Koperniak- czeladnik 
szewski, Ignacy Krobel- szewc z 
Gorlic, Edward Adamowski- kra-
wiec z Gorlic, Andrzej Kujawski…. 
Już w pierwszej bitwie ginie Igna-
cy Krobel, ranny zostaje Andrzej 
Kujawski. Większość dostaje się 
do niewoli rosyjskiej. Z ogolonymi 
głowami, ubrani w bure kabaty z 
czarnymi rękawami i czarną łatą 
na plecach oraz bure czapki z 
czarnymi krzyżami na daszku 
pracowali przez rok przy budowie 
kolei w dalekim Twerze, później, 
po buntach i próbach ucieczki, w 
gubernii tułuskiej przy wyrębie 
lasów. Swą tułaczkę gorliccy 
powstańcy zakończyli jesienią 
1867 r. Amnestia pozwoliła im 
powrócić w rodzinne strony.47 
lat później- 13 września 1914 r. 
żyjący jeszcze   starzy wiarusi z 
powstania styczniowego z dumą 
żegnali na gorlickim dworcu 
kolejowym grupę 68 ochotników 
pod dowództwem Wojciecha Ko-
łodziejskiego, któży na wezwanie 
odezwy Polskiego Komitetu Naro-
dowego wyjeżdżali do Choczni pod 

Wadowicami , gdzie tworzyły się 
oddziały Legionów Polskich pod 
dowództwem komendanta Józefa 
Piłsudskiego . Gorlicka młodzież, 
głównie członkowie drużyn soko-
lich, harcerskich i bartoszowych, 
spełniała swój obowiązek wobec 
narodu, zostając bojownikami za 
sprawą polską, gotowi byli dać 
„swój życia los- na stos”.Patrio-
tyczną mowę pożegnalną wygłosił 
Władysław Długosz - marszałek 
Rady Powiatowej, prezes Powia-
towego Komitetu Narodowego.

Roman Dziubina 

Powstańcy i legioniści

Legiony to żołnierska nuta,
Legiony to straceńców los!
Legiony to żołnierska buta,
Legiony to ofiarny stos.

My Pierwsza Brygada, strzelecka gromada
Na stos rzuciliśmy nasz życia los,
Na stos, na stos!

Mówili, żeśmy stumanieni,
Nie wierząc w to, że chcieć to móc.
Lecz trwaliśmy osamotnieni, 
A z nami był nasz drogi Wódz!
My Pierwsza Brygada...

Nie chcemy już od was uznania
Ni waszych mów ni waszych łez
Skończyły się dni kołatania
Do waszych serc do waszych kies.

Walery Rogowski

Krzyż powstańczy przy ul. Węgier-
skiej

Jedna z wielu wersji popularnej pieśni legionowej powstałej 17 lipca 
1917 r. w pociągu wiozących internowanych legionistów do obozu 
w Szczypiornie. Przyjmuje się, że jest to utwór wspólny Andrzeja 
Hałacińskiego i Tadeusza Biernackiego.
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INFORMACJE Z 

 Dom Polsko - Słowacki promując kolejnego artystę ze Sło-
wacji, tym razem zaprezentował wystawę malarza, rzeźbiarza i kon-
serwatora zabytków z Bardejova Martina Kutnego. Prace wspaniale 
współgrały z nostalgicznym charakterem jesieni, wywoływały refleksje 
a nierzadko i wzruszenie zwiedzających galerię. Za najpiękniejsze uznali 
oni prace „W wirze muzyki”, „W domu są ręce, na których możesz 
płakać” oraz „Krąg życia”. Sam autor podczas wernisażu w dniu 9 
października przedstawił się jako człowiek pogodny, lubiący śpiewać 
i grać na gitarze, mający szerokie zainteresowania, do których należy 
nie tylko muzyka ale także kultura Indian Ameryki Północnej. 

 W Domu Polsko - Słowackim

 27 września br. odbyła się Wielka Bitwa Gorlicka, w której zapre-
zentowały się zespoły muzyczne z Gorlickiego Centrum Kultury. 

 1 października br. w sali teatralnej GCK odbyły się Targi Edukacji 
dla młodzieży, w których reprezentowały się zespoły artystyczne z 

GCK: zespół taneczny „FAN” oraz solistka Mirosłwa Mika. 

14 października br. w sali teatralnej GCK odbyły się dwa koncerty 
„Grupy MoCarta”.

W dniu 7 października br. Dom Polsko – Słowacki swą wizytą 
zaszczycił Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Ivan 
Horský. Wizyta związana była z zaplanowaną tego samego dnia pro-
mocją książki Andrzeja Piecucha pt. „O przygranicznych kontaktach 
polsko - słowackich”. Dostojny gość zwiedził Dom Polsko – Słowacki, 
podziwiał wystawę Martina Kutnego, obejrzał również film o Dušanie 
Jurkoviču.

  W październiku w Domu 
Polsko – Słowackimodbyła się   
Międzynarodową konferencja pt. 
„Znaki pamięci II” wraz z towa-
rzyszącą jej wystawą fotografii 
archiwalnej  cmentarzy wojen-
nych z okresu I wojny światowej 
w Galicji. Organizatorem było 
Stowarzyszenie Aktywnej Ochro-
ny Cmentarzy z I Wojny Światowej 
w Galicji CRUX GALICIAE i Dom 
Polsko-Słowacki im. Dušana Jur-
koviča w Gorlicach.

20 listopada 2008r.  na koncert kabaretu „ANI MRU MRU”. 

28 listopada 2008r.  aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej zaprezen-
tują spektakl pt.: „Życie do natychmiastowego użytku”, traktujący o 
tym, jak uratować młodych ludzi przed narkotykami, co mogą zrobić 
nauczyciele i rodzice, aby zapobiec temu problemowi. 

GCK  ZAPRAS ZA
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38-300 Gorlice, ul. Krasiñskiego 3, tel. 500 158 314

SPOTKANIE SENIORÓW NA OS. CHOPINA

 W Permie – Rosja - miejscowości leżąca na po-
graniczu Rosji i Europy na Uralu - w miesiącu wrześniu 
odbyły się Mistrzostwa Świata Weteranów w Zapasach. 
Startują w nich byli zawodnicy, mistrzowie świata, me-
daliści olimpijscy, obecnie zasłużeni trenerzy, sędziowie. 
O miejscu na podium walczyli zawodnicy z 38 państw. 
Najstarszy liczył 63 lata. W gronie tym znalazł się znany 
mieszkańcom Gorlic trener Gorlickiego Zapaśniczego 
Klubu Sportowego, Zbigniew Krasoski, wychowanek 
grona mistrzów Polski juniorów. Był to jego pierwszy 
start w tej imprezie. Zainteresowanie się sportem przez 
burmistrza Kazimierza Sterkowicza i pomoc w uzyskaniu 
środków finansowych pomógły mu w starcie w tym roku. 
Start można uznać za sukces. Zajął  V miejsce. Walczył w 
kategorii wagowej 69 kg, w grupie wiekowej 45 – 50 lat, 
w której startowało 21 zawodników. Analogicznie mistrzo-
stwa weteranów polskich odbywające się i u nas. W tym 
roku odbędą się w Warszawie pod koniec listopada. Nasz 
trener będzie w nich startował i bronił tytułu z ubiegłego 
roku. Liczymy na sukces. 

J.Fus

PO LATACH ZNOWU NA MACIE

W dniu 23 października br. 
na Osiedlu "Chopina" w Hotelu 
"Glinik" odbyło się spotkanie 
emerytów i rencistów. Jak co 
roku organizował je Zarząd Osie-
dla Nr 4 na czele z przewodniczącą 
panią Danutą Brach. Chętnych do 
spędzenia miłego, jesiennego 
popołudnia, jak zwykle nie bra-
kowało. Spotkanie przebiegło w 
ciepłej atmosferze, przy dźwię-
kach dobrej muzyki do późnych 
godzin wieczornych. Wzięli w 
nim też udział burmistrz Kaziemirz 
Sterkowicz, przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Musiał,wiceprze-
wodniczący RM Zbigniew Grygo-
wicz oraz prezes SM Mariampol 
Rafał Kukla.


