
GÓR LICE z wieży Ratusza

"Hory, naszy hory..."-Watra 2008

11 lipca  br.  trwała charytatywna akcja „Okażmy serce nienarodzonemu sercu”.  W ramach 
niej można było spojrzeć na miasto i gór lica, czyli piękną panoramę Beskidu Niskiego  -  z wieży 
gorlickiego Ratusza -  i jednocześnie wspomóc akcję, dobrowolnymi datkami na operację serca nie-
narodzonego dziecka Państwa Pyrciochów z Zagórzan (pisaliśmy w czerwcowym Kurierze-red.)
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 Przed meczem Glinika 
Karpatii z Motorem Lublin na 
scenie rozgrzała atmosferę gru-
pa muzyczna 2 PM. W przerwie 
meczu na stadionie pojawiła się 
Orkiestra Dęta z Dominikowic w 
towarzystwie mażoretek. Wieczór 
zakończył zespół Country Mała 
Generała Paczka. Przez całą 
imprezę odbywała  się licytacja, 
na której wystawione zostały ga-
dżety Radia Kraków, TVP, klubów 
sportowych z całego kraju, rzeźby 
wykonane przez Ojca Dariusza 
Drąga. Cała aukcja na stadionie 
przyniosła ok. 8 000 zł. 

Jedną z atrakcji  był występ teatru ulicznego Shade, zwycięzcy tego-
rocznej edycji przeglądu Teatrów Ulicznych Dzieci i Młodzieży  oraz 
grupy tańca nowoczesnego Traffic z GCK.

Po muzycznych akcentach do akcji wkroczyła Biecko –Gorlicka  
Grupa Militarna ASG Ranger, która zaprezentowała pokaz odbijania 
zakładnika.

PIKNIK CHARYTATYWNY

„Ojcowizna to rzecz święta….”

 Towarzyszył mu dyrektor 
Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk 
Żywiołowych Jan Winter oraz woje-
woda województwa małopolskiego 
Jerzy Miller. W starostwie spotkali 
się z samorządowcami, wójtami i 
burmistrzami powiatu gorlickiego. 
Uczestniczył burmistrz m. Gorlic, 
Kazimierz Sterkowicz. W roku 
bieżącym na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych Zarząd Powia-
tu pozyskał z MSWi A 7,11 mln zł. 
Gdyby nie środki „powodziowe”, 

Wizyta wiceministra MSWiA 

17.07 br. na zaproszenie posła Witolda Kochana i starosty 
powiatu Mirosława Wędrychowicza przebywał w Gorlicach sekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz 
Siemoniak. 

Po południu na Stadionie OSiR rozegrany został mecz pomiędzy 
lokalnymi mediami i samorządowcami zakończony  remisem.  

stan dróg gminnych, miejskich 
i powiatowych byłby katastro-
falny. Podczas objazdu powiatu 
uczestnicy spotkania ocenili do-
tychczasowe prace na osuwisku 
w Hańczowej oraz odwiedzili 
kościółek w Sękowej i cerkiewkę 
w Kwiatoniu, wyrażając nadzieję na 
dofinansowanie remontu zabytków 
architektury drewnianej Ziemi 
Gorlickiej ze środków Funduszu 
Kościelnego zarządzanego przez 
MSWiA. 



Str. 2 Lipiec 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. 3Lpiec 2008

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

XXVI  Łemkowska Watra 
– Święto Kultury Łemkowskiej

„Hory, naszy hory, naszy 
Karpaty […] naszy Beskidy…- te 
słowa starej łemkowskiej pieśni 
zaingurowały 19 lipca Święto Kul-
tury Łemkowskiej w Zdyni – ma-
leńkim skrawku Łemkowszczyzny. 
To już 26. Watra. Tegoroczna odby-
wała się w ramach Europejskiego 
Roku Dialogu Międzykulturowego. 
Witając przybyłych, Stefan Hładyk, 
przewodniczący Zjednoczenia 
Łemków, podkreślał, że chociaż 
na Łemkowszczyźnie są jeszcze 
„ślady łez” – to jednak widać 
„powolny powrót dusz wypędzo-
nych”. Dzięki wsparciu Marszałka 
Małopolski , grantów MSWiA, po-
mocy samorządów gmin i powiatu 
będą odtwarzane Łemkowskie wsie 
– Lipna, Czarne, zagroda maziar-
ska w Łosiu, zawód maziarza, 
łyżkarza. Wśród zabierających 
głos gości – wielu podkreślało 
międzynarodową rangę święta 
kultury łemkowskiej, deklarowało 
wspieranie pielęgnowania kutury i 
języka, renowacji cerkwi, porząd-
kowania miejsc pamięci przodków 
i prawa do Łemkowszczyzny, bo 
– co podkreślił starosta Mirosław 
Wędrychowicz – „Ojcowizna to 
rzecz święta”.

ROZMOWA "KURIERA" z posłem Witoldem Kochanem  
Panie Pośle, dzisiaj Sta-

rosta, burmistrzowie i wójtowie 
spotkali się z wiceministrem 
MSWiA Tomaszem Siemonia-
kiem [rozmawiamy 17 lipca]. 
Czego dotyczyło to spotkanie, w 
czym Minister może wspomóc 
miasto i powiat?

Wizyta Ministra Siemoniaka 
jest szczególnie ważna z kilku powo-
dów. Tak się składa, iż odpowiada 
on w MSWiA za sprawy istotne z 
punktu widzenia naszego powiatu. 
Zajmuje się m.in. rozdziałem środ-
ków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych, podziałem funduszy 
na remonty świątyń, problemami 
mniejszości narodowych czy 
sprawami decentralizacji państwa. 
Dzisiejsza wizyta to okazja do 
podziękowania Ministrowi za wy-
jątkowo przychylne traktowanie 
naszych samorządów – powiat i 
poszczególne gminy otrzymują 
pokaźne pieniądze na odbudowę 
infrastruktury niszczonej na skutek 
powodzi czy ruchów osuwiskowych. 
Cieszy także, że otrzymujemy rów-
nież z MSWiA środki przyznawane 
na skutek moich bezpośrednich 
interwencji. Warto wspomnieć tu 

choćby o dodatkowym milionie 
złotych skierowanym z Ministerstwa 
na usuwanie skutków powodzi na 
drogach powiatowych w czerwcu 
br., czy o zgodzie Ministra na 
przeznaczenie kolejnego blisko 
miliona na zabezpieczenie osuwi-
ska w Hańczowej. Dzisiejsza wizyta 
także może przynieść konkretny 
skutek – wniosek pełniącej funkcję 
burmistrza Biecza Urszuli Niemiec 
o 300 tys. zł na drogi w gminie 
Biecz pewnie nie pozostanie bez 
odpowiedzi. 

Dla mnie bardzo istotne 
znaczenie ma deklaracja Ministra 
o zmianie formuły finansowania 
dróg lokalnych. Według założeń 
reformy przygotowywanej właśnie 
w MSWiA, w niedalekiej przyszłości 
można się spodziewać przeznacze-
nia środków budżetu państwa także 
na drogi lokalne. Niestety, skazane 
na swoje niewielkie możliwości gmi-
ny i powiaty nie są często w stanie 
poradzić sobie z zapewnieniem fi-
nansowania dróg na odpowiednim 
poziomie.

Nie jest to pierwszy przed-
stawiciel rządu Donalda Tuska 
i centralnych instytucji, który za 
sprawą Pana Posła zawitał do Gor-
lic. Czy mógłby Pan przypomnieć 
kto jeszcze z decydentów gościł w 
tym roku na Ziemi Gorlickiej?

Faktycznie, szczęśliwie udało 
się, że przyjechały do Gorlic osoby, 
które mogą mieć lub mają duży 
wpływ na rozwój naszego regionu. 
Lista jest dość długa. Byli u nas Wi-
ceministrowie: infrastruktury - Zbi-
gniew Rapciak, edukacji – Krystyna 
Szumilas i rolnictwa – Kazimierz 
Plocke. Gościliśmy Wiceprezesów 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Małgorzatę Skuchę i Władysława 
Majkę, Posłów Jarosława Gowina 
i Jerzego Fedorowicza, Europosła 
Bogusława Sonika, Konsula Ukrainy 
Michajło Brodowycza, Wojewodę 
Jerzego Millera, Marszałków Marka 
Nawarę i Leszka Zegzdę czy Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
Jana Janczykowskiego.

Niektóre wizyty niosły ze 
sobą szybkie konkretne korzyści, 
inne, mam nadzieję, zaprocentują 
w niedalekiej przyszłości. Na pewno 
organizowane spotkania pozwalają 
na przybliżenie gorlickich proble-
mów Warszawie czy Krakowowi, 
a przyjazna i merytoryczna atmos-
fera tych wizyt skutkuje następnie 
lepszym klimatem do korzystnych 
rozstrzygnięć na naszą rzecz. Może 

warto w tym miejscu wspomnieć 
choćby o poparciu ministra Rap-
ciaka w staraniach o pozyskanie 
3 milionów złotych na przebudowę 
mostu w Brunarach, o budowie 
dodatkowego odcinka chodnika na 
Zawodziu przy remontowanej „kra-
jówce”, ale także o przychylnych 
deklaracjach władz województwa 
wobec wniosków kierowanych z 
powiatu gorlickiego do realizacji 
w ramach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
Jedno jest pewne – te spotkania 
tworzą dobry klimat wokół Gorlic, 
istotny dla osiągnięcia konkretnych 
efektów.

Burmistrz Kazimierz Sterko-
wicz często podkreśla wielkie za-
angażowanie i pomoc Pana Posła 
w najtrudniejszych sprawach na-
szego miasta, zależnych od insty-
tucji centralnych i wojewódzkich. 
Czy w ich podejmowaniu napotyka 
Pan na zrozumienie ze strony osób 
decydujących o pomocy finanso-
wej, merytorycznej itp.?

To zrozumienie decydentów 
często zależne jest od kilku pod-
stawowych rzeczy. Od zupełnie 
prozaicznych, jak np. od popraw-
ności złożonych w danej instytucji 
dokumentów, ale ważny jest też 
odpowiedni styl przedstawiania 
decydentom interesujących nas 
problemów. Tu właśnie procentuje 
gościnność gorlickich samorzą-
dowców i ich najczęściej zgodna 
współpraca na rzecz spraw prio-
rytetowych. Mam tu na myśli na 
przykład sprawę budowy dużej 
obwodnicy Gorlic. Być może już 
niedługo uda się  doprowadzić do 
sytuacji, gdy środki na tę inwestycję 
zostaną uwzględnione w budżecie 
państwa. Jeśli do tego dojdzie, 
to tylko na skutek konkretnych 
działań i dobrej współpracy Burmi-
strza, Starosty oraz wójtów Sękowej 
i gminy Gorlice. A ja zawsze chętnie 
tej współpracy przyklasnę i w miarę 
możliwości pomogę w Warszawie.
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Szkoła Podstawowa nr 1 
im. ks. Stanisława Konarskiego 
w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w 
Gorlicach wzięła udział w IV edy-
cji międzynarodowego konkursu 
rysunkowego dla dzieci  „dre-
amst at heArt”. Organizatorem 
konkursu była firma Bridgestone 
– światowy lider w technologii 
produkcji opon - która swoimi 
działaniami dąży do poprawy 
bezpieczeństwa ludzi i ich środo-
wiska. Tegoroczny konkurs prze-
biegał pod hasłem „Bezpieczne 
podróże po planecie Ecopia” i był 
otwarty dla wszystkich dzieci w 
całej Europie w wieku do lat 11. 
Uczestnicy mieli namalować bądź 
stworzyć swój świat marzeń, w 
którym wszędzie można oddychać 
świeżym powietrzem, gdzie woda 
jest zawsze krystalicznie czysta, a 
podróże są całkowicie bezpieczne. 
W tegorocznej edycji konkursu 
udział wzięło 40.700 dziewcząt 

W dniu 19 czerwca br. 
odbył się na boisku sportowym 
Osiedla Konstytucji 3 Maja 
Międzyosiedlowy Turniej w Ko-
szykówce Chłopców, który został 
przygotowany dla młodzieży na 
otwarcie sezonu wakacyjnego 
przez Zarząd Osiedla Nr 6 na 
czele  z przewodniczącą  Grażyną 
Mocarską. W turnieju wzięły udział 
drużyny z osiedla Krakowska, Ko-
nopnickiej i Pod Lodownią. Roz-
grywki poprowadził Piotr Krupa. 
Zawodom towarzyszyła miła 

Pod takim hasłem Za-
rząd Osiedla nr 5 zorganizował 
wycieczkę dla dzieci z Osiedla 
Młodych na wesołe rozpoczęcie 
wakacji. Jej celem  było pokaza-
nie młodzieży ciekawych miejsc 
naszego regionu. Na początek 
był Magurski Park Narodowy 
w Krempnej . Tu obejrzeliśmy  
film o powstawaniu flory i fau-
ny poprzez miliony lat. W sali 
audiowizualnej obserwowaliśmy  
przez cztery pory roku – zima, 
wiosna, lato, jesień - życie i 
zwyczaje zwierząt oraz  gatunki 
roślin. Dzieci słuchały opowieści 
przewodnika oraz mogły obejrzeć 
wystawione eksponaty zwierząt i 
roślin. Ciekawostką dla nich była 
wiadomość, że na terenie parku 
żyją cztery sztuki niedźwiedzi 
brunatnych i  jeden z nich ma tu 
swoją gawrę. Uczyły się rozróż-

BEZPIECZNE PODRÓŻE 
PO PLANECIE ECOPIA

i chłopców z 20 krajów Europy, 
z Polski napłynęło 8.754 prace. 
Jagoda Sokołowska – uczennica 
klasy II a Szkoły Podstawowej nr 
1 im.ks.Stanisława Konarskiego 
w MZS-1 w Gorlicach została 
jedną z trzech laureatów nagro-
dy głównej konkursu w grupie 
wiekowej od 8 do9 lat. Za swoją 
pracę Jagoda została nagrodzona 
rowerem górskim z bogatym 
wyposażeniem (kask, kompas, 
elektroniczne wskaźniki) oraz 
koszulką z nadrukiem swojego 
rysunku. Szkoła otrzymała kame-
rę cyfrową. To już kolejny sukces 
Jagody. W ubiegłym roku została 
wyróżniona w konkursie plastycz-
nym „ Miasto Gorlice za 20 lat…” 
pod patronatem Burmistrza oraz 
Przewodniczącego Rady Miasta 
Gorlice. Cieszymy się bardzo z   
artystycznych sukcesów Jagody.  
Gratulujemy, życzymy powodzenia 
i wielu ciekawych pomysłów. 

Turniej koszykówki

atmosfera sportowej rywalizacji. 
Poziom był bardzo wyrównany. 
Rozegrano trzy mecze: Krakowska 
–  Gospodarze Pod Lodownią 33 : 
32; Krakowska –  Łowcy z Konop-
nickiej 33 : 30; Łowcy z Konopnic-
kiej –  Gospodarze Pod Lodownią 
33 : 30. Wyniki turnieju: miejsce I 
os. Krakowska,  II os. Konopnic-
kiej, III os. Pod Lodownią.

 Wszystkie drużyny nagro-
dzone zostały piłkami do gry w 
koszykówkę.

Podróże  małe  i  duże  
niać rogi od poroża oraz liczyć 
lata życia jelenia po wyglądzie ich 
poroża. Drugim ciekawym histo-
rycznym miejscem było Muzeum 
Wojskowe w Dukli. Spośród wy-
stawionego sprzętu wojskowego z 
drugiej wojny światowej najwięk-
szym zainteresowanie cieszył się 
czołg i każde z dzieci robiło sobie 
zdjęcie na pamiątkę. A po emocjach 
zwiedzania, w zajeździe „Kuźnia”, 
dzieci posiliły się kiełbasą z grila, 
aby mieć siłę do dalszej zabawy 
na terenie zajazdu. Tutaj wspólnie 
z dziećmi, członkowie Zarządu 
oraz panie świetlicowe – graliśmy 
w piłkę oraz inne zabawy. Późnym 
popołudniem wróciliśmy do domu 
trochę zmęczeni, ale zadowoleni i 
weseli. Dzieci pytały, czy za rok 
spotkamy się znowu? Być może, 
ale obiecać na sto – nie możemy. 

Maria Jamro
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fot. J. RozpłochowskiZWYCZAJNA I NADZWYCZAJNA SESJE RADY MIASTA GORLICE
26 czerwca br. obradowa-

ła XXIV sesja zwyczajna Rady 
Miasta. Radni dokonali zmian 
w uchwale budżetowej na 2008 
rok, zwiększając plan dochodów 
o 134 360 zł., które pozyskano 
m.in. jako zwrot środków z IN-
TERREGu IIIa wydatkowanych 
przez miasto w 2007 r. na budo-
wę Domu Polsko- Słowackiego 
(kwota 94.605 zł.) oraz kwoty 
37.370 zł. z PFRON- jako rekom-
pensaty utraconych dochodów w 
podatkach i opłatach lokalnych 
w związku z ustawowym zwol-
nieniem z płacenia podatków 
przez zakłady pracy chronionej. 
O taką samą kwotę 134 360 zł. 
zwiększono wydatki, największą 
kwotę przeznaczając na wypłatę 
odszkodowań z tytułu niedo-
starczania lokali socjalnych dla 
eksmitowanych rodzin dla spół-
dzielni mieszkaniowych- 70 200 
zł., wykonanie ciągu pieszego 
przy ul. Słonecznej od budynku 
Wydziału Komunikacji do ul. Kra-
kowskiej- 36 000 zł. oraz badanie 
hydrantów i opracowanie Instruk-
cji Bezpieczeństwa Pożarowego- 
2. 867 zł. Pnadto podjęto sześć 
uchwał. 

Najwięcej emocji wzbudziła 
uchwała w sprawie wyrażenia zgo-
dy na realizację odszkodowania 
poprzez przyznanie nieruchomo-

ści zamiennej. Pisaliśmy o tym w 
poprzednim „Kurierze”. Po deba-
cie radni przyznali nieruchomość 
zamienną- działkę o pow. 0,94 ha 
na Stawiskach firmie „TENG Nie-
ruchomości Sp. z. o.o.” z Krakowa 
na ich działkę o powierzchni 0,43 
ha na tychże Stawiskach, którędy 
przebiegać ma łącznik drogowy 
od ul. Stawiska w kierunku Oś. 
Korczak, do ul. J. Korczak. Firma 
„TENG” złożyła konkretną ofertę- 
na nieruchomości zamiennej chce 
wybudować obiekt usługowo- 
handlowo- rekreacyjny- Galerię 
Gorlice i partycypować w budowie 
drogi łączącej Oś. Korczak z cen-
trum miasta, mostu na tej drodze, 
realizacji ronda przy ul. Kołłątaja 
łączącego ją z planowaną drogą 
z ul. Stawiska, budowę drogi 
dojazdowej do terenów miej-
skich, zaplecza parkingowego i 
łącznika łączącego Oś. Korczak z 
Centrum Miejskim- Galeria Gorli-
ce. Ma to być obiekt o całkowitej 
powierzchni użytkowej 7 200 m2, 
dwupiętrowy, z 232 miejscami 
parkingowymi i dwoma stano-
wiskami rozładunku tirów. Na 
parterze o powierzchni 2850 m2 
planowany jest sklep spożywczy, 
sklep „Dom i ogród”, punkty 
usługowe, rozładunek towarów. 
Piętro- pow. 3100 m2- to galeria 
z punktami usługowymi (fryzjer, 

pralnia, fotograf, oddział banku, 
poczta). Piętro drugie ma pełnić 
funkcję gastronomiczną- ka-
wiarnia z panoramą widokową, 
restauracja, bilard, kręgle.

17 lipca br. została zwoła-
na XXV nadzwyczajna sesja Rady 
Miasta. Zaistniała konieczność 
podjęcia uchwały w „sprawie 
inwestycji wieloletniej pn. 
„Przystosowanie budynku „So-
koła” do potrzeb nowoczesnego 
centrum kinowego w Gorlicach”. 
Uchwała upoważnia Burmistrza do 
samodzielnego zaciągania zobo-
wiązań dotyczących realizacji tej 
inwestycji do kwoty 7.476.722 
zł. pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania z Europejskiego 

Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Druga uchwała dotyczy-
ła zmiany uchwały budżetowej. 
Ustalono dotację celową dla 
OSiR w kwocie 270.000 zł. na 
modernizację stadionu (wjazd, 
zakup kontenerowej toalety wie-
lostanowiskowej, tablicy elektro-
nicznej, nagłośnienia) w związku 
z awansem GKS Glinik Karpatii 
do III ligi oraz remont schodów 
przy krytej pływalni- 20.000 zł. 
Ponadto wyrażono zgodę na wy-
najem lokalu użytkowego przy ul. 
Mickiewicza 1 na czas oznaczony, 
równocześnie formułując wniosek 
o koniczności podjęcia kapitalne-
go remontu podziemi gorlickiego 
Ratusza. 

INWESTYCJE:

1.  Podpisano umowę na opra-
cowanie uproszczonej doku-
mentacji projektowej przebu-
dowy ulicy Reja w Gorlicach, 
przebudowy chodnika przy 
ulicy Legionów w Gorlicach.; 
budowy ulicy Sosnowej 
– Bocznej w Gorlicach.

2.  Zakończono prace związane z 
budową kanalizacji sanitarnej 
dla osiedla Dębina  w Gorli-
cach – etap II.

3.  Podpisano umowę na opraco-
wanie dokumentacji projekto-
wej kanalizacji sanitarnej dla 
ulicy Węgierskiej – Bocznej 
w Gorlicach.

4.  Dokonano rozliczenia finanso-
wo – rzeczowego z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego  
zadania pn. ”Budowa boiska 
ze sztucznej trawy” w ramach 
programu Blisko – Boisko.

5.  Uzyskano ostatnią transzę 
płatności z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w wysokości ok.180 
tys. zł. jako dofinansowanie 
do realizacji projektu „Rozwój 
regionu granicznego przez 
wspólną  promocję i realizację 
Domu Polsko Słowackiego w 
Gorlicach”.

Aktualnie w opracowaniu 

znajduje się dokumentacja pro-
jektowa dla zadań: Przebudowa 
ulicy Żeromskiego. Przebudowa 
ulicy Reja w Gorlicach. Koncep-
cja budowy ulicy Kombatantów 
w Gorlicach. Budowa ulicy So-
snowej – Bocznej w Gorlicach. 
Przebudowa chodnika przy ulicy 
Legionów w Gorlicach. Koncep-
cja    budowy   łącznika  ulicy  Ba-
torego  z  ulicą  Kochanowskiego  
(umowa w trakcie podpisywania). 
Przebudowa  sieci energetycznej 
i teletechnicznej ulicy Maku-
szyńskiego. Budowa układu ko-
munikacyjnego w terenie strefy 
gospodarczej przy ulicy Bieckiej  
Łącznik ulicy Stróżowskiej  z 
ulicą Korczaka . Miejski Zespół 
Szkół Nr 4 – wykonanie izolacji 
pionowej. Kanalizacja sanitarna 
ulicy Krakowskiej w Gorlicach. 
Kanalizacja sanitarna ulicy Wę-
gierskiej – Bocznej w Gorlicach. 
Sieć wodociągowa ulicy Wroń-
skich i Lipowej.  Przebudowa 
ulicy Bieckiej. Rewitalizacja 

INFORMACJA 
BURMISTRZA
O ważniejszych inwestycjach  za 
okres od 16 maja  do 15 czerwca 

2008 r. 

Starówki. Koncepcja    zjazdu  
do  prawej  strony   strefy   go-
spodarczej   przy   ulicy   Bieckiej 
w Gorlicach. Budowa chodnika 
przy ulicy Bieckiej. Termomo-
dernizacja sali sportowej MZS 
Nr 4. Rewitalizacja budynku 
kina. Modernizacja budynku 
GCK. Studium wykonalności 
„Plan porządkowania gospodar-
ki wodno-ściekowej na obszarze 
Gminy Miejskiej Gorlice”.

Aktualnie w realizacji 
znajdują się następujące zada-
nia: Kanalizacja sanitarna Osiedla 
Dębina II etap. Oświetlenie ulic 
Zielonej, Zakole i Sikorskiego. 
Przebudowa łącznika ulicy 
Krakowskiej z ulicą Kopernika. 
Remont budynku mieszkalnego 
Nr 76 przy ulicy Stróżowskiej 
w ramach zadania Budowa łącz-
nika ulicy Stróżowskiej z ulicą 
Korczaka w Gorlicach (trwają 
prace odbiorowe).
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Magiczne słowo waka-
cje- dla jednych radość z końca 
nauki, dla drugich- Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci- problemy z za-
gospodarowaniem wolnego cza-
su. Ale poradzili sobie. Zapewnili 
zajęcia profilaktyczne, zdrowego 
życia, sportowe, rekreacyjne, 
wycieczki krajoznawcze i kultu-
ralno-rozrywkowe. A wszystko na 
półkolonii, której zorganizowanie w 
Środowiskowym Ośrodku Wycho-
wawczym TPD przy ul. Tuwima w 
Gorlicach doszło do skutku dzięki 
zabiegom prezes Powiatowego 
Zarządu TPD w Gorlicach, Janiny 
Augustyn. „Wychodziła” potrzebne 
pieniądze w Warszawie, w Fundacji 
„Fortis” przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
oraz w Urzędzie Miasta w Gorli-
cach- Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, Wydziale Oświaty, w 
Miejskiej Komisji rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Żeby 

zabezpieczyć pobyt 88 dzieci, 
przygotować dla nich wyżywienie 
i program, znalazła odpowiedzial-
nych ludzi. Półkolonią kierowała- 
jako wolontariuszka- sama Janina 
Augustyn. Skupiła obok siebie 
wychowawczynie, panie: Annę 
Chmurę, Elżbietę Brach, Annę Sar-
necką i wolontariuszkę Małgorzatę 
Janiszewską, które zatroszczyły się 
o realizację programu. 

Największym powodzeniem 
cieszyła się wycieczka do Krakowa 
i kopalni soli w Wieliczce. Dzieci 
zwiedziły Wawel, smoczą jamę z 
jej władcą Smokiem Wawelskim, 
rynek, Kościół Mariacki, sukien-
nice. Posiłek w Mc-Donaldzie też 
był nie lada atrakcją. Pobyt pod 
ziemią, w kopalni soli, we wnę-
trzach wykuwanych w soli przez 
stulecia- to dziś pełne podziwu i 
wrażeń wspomnienia. 

J.Z.

W A K A C J E  Z  T P D

Z inicjatywy posła Witolda 
Kochana, w gorlickim Staro-
stwie, zorganizowana została 
konferencja nt. alternatywnych 
źródeł energii, ze szczególnym 
uwzględnieniem zastosowania 
kolektorów słonecznych.Wśród 
prelegentów byli zastępca prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Małgorzata Skucha, członek Rady 
Nadzorczej NFOŚiGW, prof. Józef 
Kozioł, wiceprezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Wiesław Bury oraz zastępca bur-
mistrza Szczawnicy, Jan Golba. 
Wśród osób zainteresowanych 
prezentacjami znaleźli się wójtowie i 
burmistrzowie z powiatów gorlickie-
go, nowosądeckiego, limanowskie-
go oraz nowotarskiego – również 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz.  
Prezes Małgorzata Skucha przed-
stawiła w szczegółach najnowszą 
ofertę pomocową NFOŚiGW, który 
chce uruchomić specjalny program 
wspierania inwestycji w odnawialne 
źródła energii. Działania Funduszu 
mają pomóc Polsce osiągnąć unijne 
limity udziału zielonej energii w pro-

dukcji prądu - do 2010 roku Polska 
powinna korzystać w 7,5 proc. z 
odnawialnych źródeł energii (OZE), 
a do 2020 roku osiągnąć 15-proc. 
Prof. Józef Kozioł gorąco zachęcał 
do inwestycji w odnawialne źródła 
energii, przekonując, że tak na-
prawdę te inwestycje nie niosą ze 
sobą ryzyka finansowego. Jednym 
ze sposobów udzielenia pomocy 
jest pożyczka dla inwestorów (w 
wysokości 90% kosztów zada-
nia), którzy podpiszą stosowne 
umowy z gminami. Po spłacie 
60%, pożyczka jest umarzana. O 
pomoc przy finansowaniu zadania 
można występować do WFOŚiGW, 
również bez pośrednictwa gminy. 
Jeśli w Funduszach zapadną 
korzystne dla projektu decyzje, 
może być też tak, że  inwestorzy 
będą musieli pokryć koszty zada-
nia jedynie w ok. 40%, przy czym 
3/4 tej sumy będzie rozłożone w 
kredycie. W dyskusji, po wypo-
wiedziach prelegentów, aktywnie 
uczestniczyli zebrani samorzą-
dowcy, którzy pytali również m.in. 
o warunki prowadzenia inwestycji 
termodernizacyjnych w budynkach 
użyteczności publicznej.

S z a n s e  z  F u n d u s z y  
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SZANOWNY 
KIEROWCO!!!

Informujemy, że od dnia 
1.08.2008 r. rozpocznie funk-
cjonowanie Strefa Płatnego 
Parkowania (SPP) na terenie 
miasta Gorlice, gdzie pobór opłat 
za postój pojazdów dokonywany 
będzie poprzez system 16 sztuk 
parkomatów firmy Siemens typ 
Sicuro.

Czas funkcjonowanie SPP:
Poniedziałek – sobota 8:00 – 18:
00. OPŁATY :Strefa A - Za pierw-
szą godzinę parkowania i kolejne 
godziny – 2 zł. Strefa C- Za pierw-
szą godzinę parkowania i kolejne 
godziny – 1 zł 
ABONAMENTY dla STREF A i C
1. miesięczny na miejscu po-

stojowym ogólnodostępnym 
– 80 zł

2. miesięczny na miejscu posto-
jowym zastrzeżonym (koperta) 
– 150 zł

3. miesięczny dla stałych miesz-
kańców strefy – 10 zł

Jednocześnie informuje-
my, że brak opłaty za parkowanie 
w SPP lub przekroczenie czasu 
opłaconego postoju powoduje 
obowiązek uregulowania opłaty 
dodatkowej w wysokości 50 zł, a 
jeżeli wniesienie opłaty dodatko-
wej dokonane zostanie w ciągu 48 
godzin od momentu wystawienia 
wezwania ulega ona obniżeniu do 
kwoty 35 zł. 

BEZPIECZNY I PIĘK-
NY PLAC ZABAW 

Na przełomie czerwca i 
lipca br. na Osiedlu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Krasińskiego” 
w Gorlicach został oddany do 
użytku plac zabaw, wyposażo-
ny w nowoczesne, bezpieczne 
urządzenia: huśtawki, karuzele, 
zestaw zabawowy, zjeżdżalnie, 
ławki i inne. Wyposażenie placu 
zabaw zostało sfinansowane przez 
Urząd Miasta. Zarząd Spółdzielni 
wraz z Radą Nadzorczą i Zarządem 
Osiedla Nr 12. w imieniu wdzięcz-
nych rodziców i ich pociech, 
dziękują Panu Burmistrzowi oraz 
służbom Urzędu Miasta, które 
przyczyniły się do tego, że dzieci 
mogą bawić się beztrosko i korzy-
stać z bezpiecznych, atrakcyjnych 
i nowoczesnych urządzeń. 

Prezes Zarządu 

Karol Mazur

Alicja Nowak - nawiązała do wcze-
śniejszej swojej interpelacji i pytała, 
dlaczego nadal nie ma wiaty auto-
busowej przy ul Kościuszki (koło 
RUCH-u). Pytała się też o motywy 
jakimi kierował się burmistrz wy-
dając zgodę na ustawienie w rynku 
dmuchanej ślizgawki dla dzieci i 
czy jest to zgodne z ustawą o wy-
chowaniu w trzeźwości w związku 
ze znajdującymi się obok dwoma 
piwiarniami. Kolejne pytanie do-
tyczyło motywacji władz miasta 
przeniesienia klasy „O” z budynku 
MZS nr 1 do pomieszczeń parafii 
św. Jadwigi Królowej. Radna 
zgłosiła też trzy wnioski. Pierwszy 
dotyczył przywrócenia tradycyj-
nego odgrywania hejnału miasta 
przez trębacza i zrezygnowania z 
melodyjek kuranta. Drugi dotyczył 
przeprowadzenia w placówkach 
oświatowych anonimowej ankiety 
NT. problemów środowiska na-
uczycielskiego, warunkach pracy 
ucznia, oczekiwań nauczycieli, by 
dyrektor był oceniany wg umie-
jętności interpersonalnych. W 
trzecim wnioskowaniu, by zobo-
wiązać właściciela budynku LKS 
„Pogórza” w Parku Miejskim do 
remontu obiektu. Ostatni wniosek 
dotyczy, zobowiązania właścicieli 
ogródków piwnych w Rynku do 
zamaskowania przenośnych toa-
let, tak, by nie szpeciły.
Franciszek Piecuch, w imieniu 
mieszkańców ul. Asnyka i Norwida 
zwrócił uwagę na nieotynkowane 
filary budynku na dawnym „Za-
ścianku”, zagrażające bezpieczeń-
stwu schody awaryjne, apelując, by 
władze zobowiązały właściciela do 
właściwej estetyki tego budynku. 
Ryszard Ludwin, również w imie-
niu mieszkańców ul. Ariańskiej 
o uwzględnienie w budżecie na 
2008 rok modernizacji tej ulicy 
i chodnika, ze względu na duży 
ruch kołowy i pieszy do kościoła 
oraz szkół- ponadgimnazjalnej i 
MZS nr 1.
Maria Czeszyk - zaapelowała, by 
MKRPA zainicjowała stworzenie 
na terenie powiatu gorlickiego za-
mkniętego leczenia odwykowego 
alkoholików ze względu na duże 
zapotrzebowanie.
Jolanta Dobek - pytała się, czy są 
plany związane z poszerzeniem 
pomieszczeń Straży Miejskiej w 
budynku przy ul. Słonecznej, w 

celu poprawy warunków pracy.
Bogdan Musiał pytał się, kiedy 
zostanie zakończenia budowa 
kanalizacji deszczowej w ul.Du-
kielskiej- boczna.
Henryk Plato zawnioskował, aby 
w pomieszczeniach po kręgielni 
na Krytej Pływalni „Fala” utworzyć- 
jeśli są takie możliwości- tężnię 
solną, gdy jest zainteresowanie 
tego typu usługą leczniczą.
Eugeniusz Wędrychowicz pytał się 
o dalsze losy swojej interpelacji w 
sprawie likwidacji parkingu przy 
ul. Mickiewicza na odcinku wzdłuż 
płyty rynku.
Aleksander Kumorkiewicz pytał 
się o dotychczasowe działania 
w UM komórki ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Czy są to 
osoby kreatywne, umiejące pisać 
projekty.
Jadwiga Wójtowicz   wsparła rad-
ną Alicję Nowak w jej interpelacji 
dot. Wiaty przystankowej, apelując 
o uporządkowanie przystanków 
przy innych ulicach miasta, np. 
ul. Sienkiewicza (jednakowe w 
wyglądzie, estetyczne rozkłady 
jazdy). Pytała się, co dzieje się w 
sprawie ośrodka narciarskiego na 
Magurze Małastowskiej, gdyż nie 
ma w tym zakresie żadnych infor-
macji, ani planowanych spotkań z 
radnymi. Chciałaby też wiedzieć, 
co realizacją wniosku- programu 
ws. wody- jej braku w niektórych 
dzielnicach oraz jakości. Na zakoń-
czenie zaapelowała do radnych o 
dostarczenie krótkich informacji 
o sobie, w celu umieszczenia na 
oficjalnych stronach internetowych 
miasta.
Joanna Bubak upomniała się o 
codzienne sprzątanie parku w 
Gliniku. Prosiła o przygotowa-
nie informacji, jakie wnioski i z 
jakim skutkiem złożyły gorlickie 
organizacje pozarządowe i kluby 
na zorganizowanie Akcji LATO. 
Wskazywała równocześnie na 
szanse pozyskiwania środków 
zewnętrznych na rewitalizację 
terenów poprzemysłowych, w 
tym odrestaurowania budynku 
kasyna i domu Williama Henrego 
Mac Garveya . Wnioskowała o zor-
ganizowanie pomocy na zasadach 
wolontariatu ludziom niepełno-
sprawnym, poruszającym się na 
wózkach inwalidzkich z uwagi na 
bariery architektoniczne w budyn-
kach mieszkalnych. 
Zbigniew Grygowicz pytał się o 
realizację uchwały o sprzedaży 
nieruchomości przy ul. Karwa-
cjanów.

Mariola Migdar pytała, czy miasto 
jest w stanie zdobyć środki na bu-
dowę wodociągów i kanalizacji.
Augustyn Mróz zawnioskował, by 
z budżetu miasta pokrywać różni-
cę w cenie obiadu w stołówkach 
prowadzonych przez szkoły (3 zł.) 
i korzystających z cateringu (5 zł.). 
Pytał się, jakie zadania realizuje 
Gminne Centrum Informacji i jakie 
środki z budżetu miasta przekazy-
wane są dla tej inwestycji. Wnio-
skował w imieniu mieszkańców, 
by forma sprzątająca miasto nie 
czyściła ulic głównych w godzi-
nach 7.00- 8.00, kiedy jest duże 
natężenie ruchu. Zaproponował, 
by umożliwić mieszkańcom Gorlic 
uczestnictwo w obchodach święta 
partnerskiego- Bardejowa, przez 
zorganizowanie odpłatnego trans-
portu autobusowego. Stwierdził 
też, że w mieście jest złe oznako-
wanie miejsc publicznych toalet.
Józef Abram poprosił o pisemną 
informację, jak funkcjonuje zespół 
do pozyskiwania funduszy, kto 
koordynuje jego pracę, jakie SA 
efekty, jakie wnioski złożono, czy 
opracowano kompleksowy wykaz 
funduszy z jakich miasto może 
korzystać , jakie wnioski planuje 
złożyć. Zaproponował zorganizo-
wanie spotkania w sprawie fundu-
szy i pozyskiwanie środków. 
Eugeniusz Liana pytał, dlaczego 
wstrzymano zakup kontenerów 
mieszkalnych dla osób z wyrokami 
eksmisyjnymi. Przypomniał tez o 
konieczności wykonania oświetle-
nia przy ul. Kochanowskiego. 
Czesław Gębarowski zgłosił pro-
pozycję odbycia debaty na temat 
pozyskiwania środków unijnych.
Robert Gryzik pytał, czy byłaby 
możliwość zorganizowania szko-
lenia pracowników UM w bardzo 
szerokim zakresie technologii 
informacyjnej.
Roman Dziubina pytał się, kiedy 
jest planowana przebudowa chod-
nika przy ul. Bieckiej koło Staro-
stwa i czy będzie uwzględnione tam 
miejsca parkingowe. Interesował 
go również program rewitalizacji 
Starówki. Pytał się, czy będzie on 
realizowany, jeśli nie otrzymamy 
środków zewnętrznych oraz czy 
możliwe są korekty w projekcie, 
uwzględniające elementy histo-
ryczne. Wnioskował, aby w 90, 
rocznicę Święta Niepodległości 
poprawić estetyki (renowacja) 
pomnika Bohaterów Ziemi Gorlic-
kiej. Proponuje też umieszczenie 
tabliczki z opisami historycznych 
gorlickich kapliczek..

Interpelacje 
i zapytania
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D A R Z  
B Ó R  

 Rok 1948 był rokiem 
przełomowym w łowiectwie na 
Ziemi Gorlickiej. Wtedy po-
wstały pierwsze koła łowieckie: 
„Ryś”, „Grabina”, „Rosomak”, 
„Szarak”, później „Dzik”. 
Zrzeszały one ponad 150 myśli-
wych, w większości robotników 
i chłopów. Pozostali to leśnicy i 
urzędnicy różnych zakładów. Dość 
znaczącą grupę stanowili leśnicy 
i myśliwi przybyli na te tereny z 
kresów wschodnich: Huculszczy-
zny, Polesia i Litwy, przynosząc ze 
sobą duży zasób wiedzy, kulturę 
i obyczaje łemkowskie. To oni 
nadawali główny kierunek pracy 
organizacyjnej,  wdrażaniu kultury 
i tradycji łowieckich, bowiem miej-
scowi robotnicy i chłopi, oprócz 
pasji łowieckiej, mało stykali się 
z tą pozamaterialną sferą działal-
ności łowieckiej. Lata następne 

to umocnienie organizacyjne 
kół łowieckich oraz poprawa w 
dyscyplinie. Mozolnie wdrażano 
tradycje łowieckie i obyczaje, 
takie jak: ślubowanie, pasowanie, 
chrzest myśliwski, pokot oraz uro-
czyste polowania hubertowskie i 
wigilijne. Na odcinku posługiwania 
się językiem łowieckim spotykano 
najwięcej trudności. Musiano z 
niego wyeliminować wiele nale-
ciałości obcych i lokalnych, nic 
nie znaczących zwrotów. Należy 
wymienić z uznaniem najbardziej 
zasłużonych dla powojennego ło-
wiectwa tego rejonu myśliwych: 
Adama Kowalskiego, Józefa Ste-
mulaka, Antoniego Pawłowskiego, 
Stanisława Morasiewicza, Jana 
Domina, Kazimierza Grądalskiego, 
Władysława Swobodę, Wiesława 
Szajnowskiego, Bogdana Siokałę i 
Zygmunta Wojtasiewicza. Myśliwi 
gorliccy wnieśli duży wkład pracy 
i środków finansowych w rato-
wanie zabytków sztuki sakralnej 
łemkowskiej i polskiej na terenie 
dzierżawionych obwodów, gdzie 
las wchłonął po wysiedlonych 
Łemkach kapliczki, cmentarze, 
samotne mogiły. Do ważniejszych 
i ciekawszych dokonań należy: Od-
restaurowanie od fundamentów 

  3 czerwca br. w Domu Pol-
sko-Słowackim odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Gorlickiego Oddziału Związku 
Inwalidów Wojennych i Wojsko-
wych Rzeczpospolitej Polskiej. 
Otwarcia dokonał dotychczasowy 
prezes Zarządu Oddziału Związku, 
płk mgr Tadeusz Podolski, witając 
przybyłych na zebraniu członków i 
zaproszonych gości.  Minutą ciszy 
uczczono pamięć tych, którzy ode-
szli na Wieczną Wartę - ponad 31 
członków zwyczajnych i podopiecz-
nych ZIW i WRP. Kierowanie  zebra-
niem powierzono kol. inż. Barbarze 
Staniszewskiej. Po zapoznaniu z 
regulaminem i porządkiem obrad, 

dokonano wręczenia odznak hono-
rowych za zasługi dla ZIW i WRP 
przyznawanych przez Prezydium 
Zarządu Okręgowego ZIW i WRP 
w Krakowie. Wśród wyróżnionych 
byli: por. Stanisława Niedzielska, 
platerówka 1.D.P. i sybiraczka, st. 
sierż. Jerzy Rożejowski – chorąży 
Pocztu Sztandarowego Oddziału 
od 36 lat, mgr inż. Jerzy Muzyka, 
mgr inż. Jan Knapik, mgr inż. 
Wacław Stępień - udzielający po-
mocy materialnej Oddziałowi ZIW i 
WRP, burmistrz mgr inż. Kazimierz 
Sterkowicz, prezes SMZG, lek. wet. 
Mieczysław Kormanek, prezes Gor-
lickiego Koła ZKRP i BWP płk Antoni 
Jarosz, członek ZKRP, BWP kpt. 

kapliczki Madonny Lipniańskiej 
– patronki tamtejszych myśli-
wych; Odrestaurowanie kapliczki 
w nieistniejącej dziś wsi Lipna, 
wykonanej z kamieni górskich 
potoków, a służącej od dawna 
jako schronienie dla myśliwych i 
zbłąkanych wędrowców; Odbudo-
wa osiemnastowiecznej kapliczki 
na Magurze Małastowskiej, wy-
konanej z kamienia, służącej jako 
punkt orientacyjny dla kupców 

podróżujących szlakiem węgier-
skim, a w czasie okupacji jako 
punkt kontaktowy partyzantów; 
Odnowienie cmentarza wojsko-
wego z pierwszej wojny świato-
wej w Radocynie Górnej i stała 
opieka nad nim; Wybudowanie 
szańca kultury łemkowskiej w 
Radocynie, składającego się z 
szeregu odnowionych kapliczek 
w piaskowca. cdn.

J.H.  

W Ś R Ó D  W I A R U S Ó W  I  W E T E R A N Ó W

Tadeusz Tenerowicz oraz propagu-
jący słowem i wizualnie patriotyczne 
tradycje walk niepodległościowych,  
mgr Ywetta Walecka i Edward Wre-
siło. Wręczenia odznak honorowych 
dokonał prezes Zarządu Okręgu 
Wojewódzkiego, mjr mgr Antoni 
Fugiel - były mieszkaniec Glinika, 
żołnierz ochotniczej, młodzieżowej 
4-tej kompanii Batalionu Obrony 
Narodowej „Gorlice”, uczestniczą-
cy w wojnie obronnej w 1939 r., 
ranny na polu walki z hitlerowskim 
najeźdźcą pod Przemyślem, były 
żołnierz oddziału partyzanckiego 
AK w latach 1942 – 1945 r.  Płk 
Antoni Jarosz wręczył również 
pisemne życzenia jubilatowi -  85  

lat- por. Władysławowi Bohatkiewi-
czowi, byłemu żołnierzowi 2 Armii 
WP – inwalidzie wojennemu. Oce-
nę działalności Zarządu Oddziału 
ZIWRP za okres 5-letniej kadencji 
dokonał prezes ustępującego Zarzą-
du, płk mgr inż. T. Podolski.       Po 
wysłuchaniu sprawozdań i głosów 
w dyskusji dokonano wyboru nowe-
go Zarządu Oddziału ZIW. prezesem 
Zarządu Oddziału został ponowno 
płk mgr inż. Tadeusz Podolski 
- zastępcą por. Stanisława Nie-
dzielska, sekretarzem Roma Petit, 
skarbnikiem Tadeusz Narewski, 
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
Maria Kozioł.

         Antoni Jarosz 

cz. III

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

ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY

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

Mijały kolejne lata nie-
woli. Rosło nowe pokolenie 
Polaków, dla których powstanie 
listopadowe było już historią. 
Wzrastała konieczność podtrzy-
mywania świadomości narodo-
wej, nauki dziejów ojczystych i 
patriotyzmu, zgodnie z przesła-
niem z „Konrada Wallenroda” A. 
Mickiewicza: „Walka o wolność, 
gdy się raz zaczyna, / z ojca krwią 
spada dziedzictwem na syna…” 
Na początku 1845 roku na Zie-
mię Gorlicką  przybywa Edward 
Dembowski, publicysta, filozof 
i radykalny działacz demokra-
tyczny. Organizował komitety, 
których celem było prowadzenie 
działalności spiskowej i przygoto-
wywanie powstania narodowego. 
W Gorlickiem taką agitacją i 
kolportażem rewolucyjnych pism 
zajmował się Franciszek Wolański, 
oficjalista z majątku właściciela 
Glinika Mariampolskiego, wiarusa 

z powstania listopadowego, mjra 
Erazma Teofila Łętowskiego. 

Z Wolańskim współpraco-
wał ks. Wojciech Michna, wikary 
gorlicki, który w swoim pamiętni-
ku wspomina, że zimą 1845 roku 
otrzymał polecenie „od znanych 
mi patriotów”, by rozpocząć w 
Gorlicach propagandę w celu 
„obudzenia patriotyzmu między 
mieszczaństwem”. Ks. Michna 
zorganizował więc tajne Bractwo 
Mieszczan „dbające o oświatę 
narodową”, którego celem było 
pobudzenie świadomości naro-
dowej. Miasto zostało podzielone 
na części. Powołano setników i 
dziesiętników. Setnicy podlegali 
prezesowi. Tylko on wiedział o 
ks. Wojciechu Michnie, który 
kierował całym  bractwem, li-
czącym ok.. 300 mieszczan. Byli 
to głównie ubożsi rzemieślnicy 
i czeladnicy, wśród których wy-
różniały się rodziny: „Kapuściń-
skich, Gnoińskich, Urbanów, 
Smoluchowskich… Zachariasze, 
Staroniewicze, cała prawie ulica 
Stróżowska z garbarzami, cała 

Biecka, gdzie byli rzemieślnicy 
dość ubodzy, Pieniążkowie,…na 
przedmieściach Magdaleny 
Mucha, Kozłowski… na Mariy-
ampolu Nosowicz… Otóż ci byli 
gotowi do poświęcenia nawet 
życia dla ojczyzny”.

Do bractwa należała też 
okoliczna szlachta, którą organi-
zował Adam Kochanowski, „pan 
na Szerzynach”, wiarus z 1831 
roku, Wincenty Szczepanowski, 

Na Ziemi Gorlickiej 
1772 - 1818 

Tajne Bractwo Mieszczan

dzierżawca Święcan, Tadeusz i 
Władysław Skrzyńscy z Zagó-
rzan oraz Gostkowski, właściciel 
Mszanki. W konspiracji przygoto-
wywano się do powstania, którego 
wybuch Towarzystwo Demokra-
tyczne Polskie- największy obóz 
emigracyjny, wyznaczyło na noc 
z 21/22 lutego  1846 roku.

Roman Dziubina

Jak długo w sercu naszym

choć kropla polskiej krwi,

Jak długo w ręku naszym

ognista szabla lśni.

      Stać będzie kraj nasz cały,

      stać będzie Piastów gród,

      Zwycięży Orzeł Biały,

      zwycięży polski lud.

Jak długo na Wawelu

Zygmunta bije dzwon,

Jak długo z gór karpackich

brzmi polskiej pieśni ton.

      Stać będzie kraj nasz cały...

Jak długo święta wiara

ożywia polską krew,

Stać będzie Polska stara,

bo każdy Polak lew.

      Stać będzie kraj nasz cały...

Jak długo w sercu naszym
słowa Konstanty Krumłowski
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„Spojrzenie anioła”, 
„Duch morza“, „Arka Noego“ 
- to tylko niektóre z tytułów obra-
zów, jakie zaprezentowała trójka 
bardejowskich malarzy: Jozef 
Boža, Ján Šoltés i Pavol Taraso-
vič w Domu Polsko - Słowackim. 
Artyści od wielu lat wystawiają 
razem pod nazwą „De Profundis”, 
czyli „Z Głębokości Duszy”. Każdy 
z nich w charakterystyczny dla sie-
bie sposób przedstawia odczucia i 
poglądy na temat współczesnego 
świata, wykorzystując symbolikę 

W A K A C J E  Z  G C K

29 czerwca br. Gorlickim Piknikiem Rodzinnym w Parku Miejskim, 
w którym zaprezentowały się m.in. zespoły artystyczne z GCK, po-
witano wakacje.

,,W krainie skał i zamków” to międzyświetlicowy rajd pieszy 
do Szymbarku, w którym wzięło udział 50 uczestników. Dzieci 
zwiedziły zamek i skansen.

1 lipca  br.odbyła się międzyświetlicowa wycieczka do Krynicy pt. 
,,Podróże małe i duże”. Dzieci wyjechały na Górę Parkową, gdzie 
czekały na nich atrakcje: zjeżdżalnie, ślizgawki, zwiedziły także 
Krynicę i Pijalnię Wód. W wycieczce uczestniczyło 50 dzieci.

W dniach 17, 18 i 19 lipca br. w sali teatralnej GCK odbyły 
się koncerty zespołów w ramach Międzynarodowych Prezentacji 
Muzycznych ,,AMBIENT 2008”.

mitologiczną i motywy biblijne, 
np. motyw anioła. 

Wernisaż,  który odbył 
się w dniu 1 lipca, był okazją do 
poznania Artystów, ich  prac oraz 
tajników warsztatowych i źródeł 
inspiracji malarskich. Spotkanie 
dało możliwość wymiany refleksji 
i opinii koneserów jak i amatorów 
sztuki oraz po prostu spotkania 
znajomych ze Słowacji. Wystawa 
potrwa do 19 sierpnia 2008 r. 
A my gorąco zapraszamy do jej 
obejrzenia.

D e  P r o f u n d i s  
w Domu Polsko – Słowackim

amb ien t  
2008
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5.07. br. Koło Miejskie 
PTTK zorganizowało daleką wy-
pawę w Bieszczady Słowackie do 
Parku Narodowego „Połoniny”. 
Najpierw zwiedziliśmy częściowo 
Medzilaborce. Mieliśmy pecha, 
ponieważ na Słowacji Wschodniej 
obchodzono ważne święto Cyryla i 
Metodego, dużo ciekawych miejsc 

było pozamykanych. Następnie 
podziwialiśmy piękne centrum 
Humennego oraz kasztel (zamek) 
i skansen. Dalej pojechaliśmy do 
Runiny w Parku Narodowym „Po-
łoniny”. Wycieczka podzieliła się 
na dwie grupy: pierwsza - górska 
-   zdobyła szczyt graniczny Dziur-
kowiec, zaś druga – krajoznawcza 
- wędrowała do miejsca objawienia 
N.M. P., koło leśnych studzienek 
na stoku góry. Na zakończenie 
pojechaliśmy nad piękne jezioro 
górskie Starina, dalej do Śniny 
i do Gorlic. W czasie wycieczki 
podziwialiśmy naturalną i dziką 
przyrodę Parku Narodowego. Je-
steśmy zauroczeni pięknem tego 
regionu i zapraszamy na drugą 
wyprawę w ten rejon Słowacji w 
sierpniu lub wrześniu br. 

Prezes Koła Miejskiego w Gorlicach 

Tadeusz Ćwiklik

Tak w rzeczywistości 
wygląda Rodzinny Ogród Dział-
kowy im. Tadeusza Kościuszki w 
Gorlicach. Z zainteresowaniem 
działkowcy ROD przyjęli więc 
ogłoszony przez Urząd Miasta 
Konkurs „Ogród – Oazą Zieleni” 
na rok 2008. Wniosek o przystą-
pieniu został ogłoszony zgodnie z 
uchwałą Walnego Zebrania przez 
prezesa ROD, Roberta Czecha. 
Od wczesnej wiosny działkowi-
cze czynią starania, by ich ogrody 

były najpiękniejsze. Że praca nie 
jest daremna, świadczą załączone 
zdjęcia jednej z działek, a podob-
nych na ogrodzie jest przeważa-
jąca większość. Wśród krzewów 
sosno-drzewiny, kwitnących 
krzewów, kwiatów i onówrów 
w oczkach wodnych odbywa się 
sobotnio-niedzielny odpoczynek 
rodzin użytkowników działek. 

Działkowiec Antoni Jarosz

OGRÓD-OAZA ZIELENIGorliczanie w "Połoninach"


