
11 listopada br. obchodziliśmy 89. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, gdzie okolicznościową homilię wygłosił ks. Ryszard 
Tokarz, przypominając wydarzenia sprzed tych 89 lat, znaczenie 
słów: Bóg - Honor – Ojczyzna – wówczas i w dzisiejszej rzeczywi-
stości. Po mszy św. nastąpił przemarsz w asyście licznych pocz-
tów sztandarowych pod Pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej, gdzie 
starosta powiatu gorlickiego przemówił do licznie zgromadzonych, 
podkreślając mądrość i aktualność myśli Cypriana Kamila Norwida, 
że „Ojczyzna to wielki, zbiorowy, obowiązek”. Bohaterom Ziemi 
Gorlickiej oddano hołd, składając wieńce i wiązanki kwiatów.

(dr)

W poniedziałkowy ranek 19 listopada br. dotarła do nas – do 
Gorlic – smutna wiadomość. Zmarł prof. Marian Zgórniak – Hono-
rowy Obywatel Miasta Gorlice – wybitny człowiek, znawca historii, 
szczególnie tej z I wojny światowej. Nie zapomniały Gorlice o swoim 
Honorowym Obywatelu. W ostatniej drodze, w dniu 24 listopada, na 
cmentarzu w Krakowie żegnała Profesora delegacja władz miasta: 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz, przewodniczący Rady Miasta Bogdan 
Musiał, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Jadwiga Wójtowicz  oraz 
radni - Alicja Nowak i Franciszek Piecuch. Nad trumną zmarłego po-
chylił się sztandar Urzędu Miejskiego w Gorlicach. Cmentarną ciszę 
przerwał hejnał miasta nad rzeką Ropą – miasta, które Profesor tak 
ukochał. Przewodniczący Bogdan Musiał, żegnając w imieniu Bur-
mistrza Miasta i Rady Miasta Prof. Mariana Zgórniaka, przypomniał 
życie - Honorowego Obywatela Gorlic, człowieka niezwykle zaanga-
żowanego w pracę na rzecz miasta, człowieka bardzo skromnego, o 
otwartym sercu, przyjaciela Gorlic. 

c.d str. 3

Zmarł Honorowy Obywatel Miasta Gorlice

"OJCZYZNA TO WIELKI, 
ZBIOROWY OBOWIĄZEK"
89. rocznica odzyska-
nia niepodległości

Ostatnia droga Prof. Mariana Zgórniaka
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia-
łek 7.30-16.30, wtorek - pią tek łek 7.30-16.30, wtorek - pią tek 
7.30-15.15 Bur mistrz - Ka zi mierz 7.30-15.15 Bur mistrz - Ka zi mierz 
Ster ko wicz, Z-ca Bur mi strza Ster ko wicz, Z-ca Bur mi strza 
- Janusz Fugiel, Sekretarz - Ma-
ria Kuź niar ska-Pęczek, Skarbnik ria Kuź niar ska-Pęczek, Skarbnik 
- Kry sty na To kar ska.
Wydziały:
  1. Wydział Organizacyjny i Nadzoru Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

- Kie row nik Katarzyna Wal czy, - Kie row nik Katarzyna Wal czy, 
tel. nr wew. 228.

  2. Wydział Księgowości Fi nan so-
wo-Budżetowej - Kie row nik Ja-
ni na Łopata, tel. nr wew. 231.

  3. Wydział Wymiaru i Księ go wo ści Wydział Wymiaru i Księ go wo ści 
Podatkowej - Kie row nik Daniel Podatkowej - Kie row nik Daniel 
Gruszkowski, tel. wew. 239.

  4.Wydział Promocji i Roz wo ju Go-
spo dar cze go Kie row nik - Ewa spo dar cze go Kie row nik - Ewa 
Buhl, tel. wew. 271.

  5.Wydział Spraw Oby wa tel skich - Wydział Spraw Oby wa tel skich - 
Kierownik Mie czy sław Bom ba, Kierownik Mie czy sław Bom ba, 
tel. wew. 276.

  6.Wydział Gospodarki Ko mu nal-
nej - Kierownik Teresa Wrona, nej - Kierownik Teresa Wrona, 
tel. wew. 244.

  7.Wydział Pla no wa nia Prze strzen-
ne go, Urbanistyki i Go spo dar-
ki Przestrzennej - Kierownik ki Przestrzennej - Kierownik 
An drzej Fik, tel. wew. 259.

  8.Wydział Oświaty, Kul tu ry i Wydział Oświaty, Kul tu ry i 
Spor tu - Kierownik Alek san-Spor tu - Kierownik Alek san-
der Au gu styn, tel. wew. 265.

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

10.Urząd Stanu Cy wil ne go - Kie-
row nik Danuta Za krzew ska, row nik Danuta Za krzew ska, 
tel. wew. 256.

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

12.Samodzielne Sta no wi sko d/s Samodzielne Sta no wi sko d/s 
BHP, Henryk Ję drze jow ski, BHP, Henryk Ję drze jow ski, 
tel. wew. 285.

13.Samodzielne Sta no wi sko d/s Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Kon tro li - Franciszek To masz-
kie wicz, tel. wew. 285.

14.Samodzielne Sta no wi sko d/s Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Pla no wa nia i Spra woz daw czo-
ści Bu dże to wej - Edyta Szilder, ści Bu dże to wej - Edyta Szilder, 
tel. wew. 231.

15.Straż Miejska - Ko men dant Woj-
ciech Pietrusza, tel. 354 07 23, ciech Pietrusza, tel. 354 07 23, 
Straż ni cy, tel. 354 07 24

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

I rząd od dołu – od lewej

p. Jadwiga Niewczasówna, p. Stanisława Tumidajska, Walenty Zandera, (nie znany), Andrzej Kwaskow-
ski, inż. Józef Barut, dr Szymon Holender, Janina Konieczny z domu, po mężu Brożyna

II rząd – od lewej 

p. Stawiarski, Mieczysław Piotrkowski, Edmund Chrząścik, (nie znany), Ignacy Germak, Skrutyński,

dr Aleksander Świrad.

III rząd – od lewej

p. Haluch, Janusz Jan, Rurka, Kowalski, Zdzisław Stein, Augustyn, Berkowicz, Jajko, Przybyło.

Pracownicy Urzędu Miasta w 1937r.

Urząd Miejski w Gorlicach, 
na podstawie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
przypomina o konieczności porząd-
kowania chodników przylegających 
do Państwa posesji. Zmniejszy to 
uciążliwości związane z poruszaniem 
się po chodnikach dla nas samych i  
innych. Pozostawienie oblodzonych 

A P E L  
Powołany przez Burmistrza 

Miasta Gorlice Zespół Opiniujący 

rozpatrzył złożoną ofertę na realizację 

zadania z zakresu pomocy społecz-

nej przez utworzenie Klubu Integracji 

Społecznej i prowadzenie przez ten 

klub reintegracji zawodowej oraz 

społecznej. Otwarty Konkurs Ofert 

został ogłoszony w prasie, a termin 

ich składania był do  dnia 18 paź-

dziernika br. w Urzędzie Miejskim w 

Gorlicach. W zastrzeżonym terminie 

została złożona oferta przez Niepu-

bliczną Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną „PRYMUS” w Gor-

licach. Pozytywnie rozstrzygnięcie 

nastąpiło po uzyskaniu odpowiedniej 

liczby punktów, wg oceny Zespołu, w 

oparciu o obowiązujący Regulamin.

Opiniując pozytywnie złożone 

w terminie dokumenty i określenie 

warunków realizacji zadania, Zespół 

zaproponował przeznaczyć dotację 

z budżetu Miasta w wysokości 20 

tys. zł do końca br. i 50 tys na rok 

2008 .

Eugeniusz Wędrychowicz

Powstaje Klub 
Intergracji Zawodowej 
i Społecznej

zdjęcie z archiwum Rodziny Platów i Januszów

lub zaśnieżonych ciągów pieszych 
powoduje zagrożenia bezpieczeństwa 
pieszych, a także odpowiedzialność z 
tego tytułu. Wielu mieszkańców nale-
ży się podziękowanie za wzorowy stan 
sanitarno- porządkowy swoich posesji, 
a także przyległych chodników. Upo-
rządkowany teren sąsiada powinien 
mobilizować. Zadbajmy o to, by inni 
nie mieli powodów do niezadowolenia, 
aby nasze zaniedbanie nie stało się po-
wodem nieszczęśliwego wypadku. 
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 Okazją do tego wspólnego 
posiedzenia była 140. rocznica 
utworzenia Powiatu Gorlickiego 
oraz 70. rocznica śmierci Marszał-
ka Powiatu Gorlickiego, Władysława 
Długosza. W trakcie uroczystego 
posiedzenia odsłonięta została 
pamiątkowa tablica na pierwszym 
piętrze Starostwa, obok sali po-
siedzeń Rady Powiatu Gorlickie-
go, przypominająca rocznicowe 
wydarzenia. 140 lat temu w 1867 
r., po podziale dawnego cyrkułu ja-
sielskiego, utworzony został powiat 
gorlicki. Stanowił zwartą jednostkę 
gospodarczą,  nieznacznie różniącą 
się od dzisiejszego powiatu. Powiat 
zamieszkiwało 65, 5 tys mieszkań-
ców,  w samych Gorlicach 4692 
osoby, w Bieczu 2450. W całym 
powiecie znajdowało się 10092 do-
mów, przeciętnie na jeden dom wy-
padało 6, 5 mieszkańców. Ciekawe 
są dane związane z zatrudnieniem. 

Wyłącznie rolnictwem trudniło się 
34 015 osób, rzemiosłem 271, 
handlem 611, przy fabrykacji 977, 
furmanką 35, pracą biurową 176, 
rolnictwem, jako ubocznym zaję-
ciem 307 - razem 36 412 osób. 
Wraz z odkryciem dużych pokła-
dów ropy naftowej powiat gorlicki 
wszedł w krąg przemysłu nafto-
wego. Przyciągał on inwestorów 
i fachowców. Jednym z nich był 
Władysław Długosz. Szczegółowa 
informacja o początkach powiatu 
gorlickiego i postaci późniejszego 
marszałka powiatu przedstawiona 
została w atrakcyjnej multimedial-
nej prezentacji w sali posiedzeń 
Rady Powiatu. Uroczystość wzbo-
gacona została koncertem Gorlicka 
Jesień Muzyczna w „Dworze Kar-
wacjanów”, w wykonaniu Kwartetu 
Camerata oraz pianisty Wojciecha 
Świtały.

(dr)

10 i 11 listopada br. gor-
liccy melomanii mogli przeżywać 
Święto Niepodległości w nastroju  
liccy melomanii mogli przeżywać 
Święto Niepodległości w nastroju  
liccy melomanii mogli przeżywać 

muzyki poważnej. Gorlicka Jesień 
Muzyczna była dla nich wspaniałą 
ofertą i ucztą. 10 listopada wieko-
we mury Galerii Sztuki „Dworu 
Karwacjanów” napełniły się polo-
nezem, nokturnem i mazurkami 
Fryderyka Chopina, muzyką Karola 
Szymanowskiego oraz kwintetem 
Juliusza Zarębskiego. A wszystko 
za sprawą Kwartetu Camerata, w 
składzie: Włodzimierz Promiń-
ski, Andrzej Kurdykiewicz, Piotr 
Reichert i Roman Hoffman oraz 
pianista Wojciech Świtała. Dzień 

140 lat  Powiatu Gorlickiego 
70.  r oc zn ica  śm ie rc i  W ładys ł awa  D ł ugo s z a
140 lat  Powiatu Gorlickiego 
70.  r oc zn ica  śm ie rc i  W ładys ł awa  D ł ugo s z a
140 lat  Powiatu Gorlickiego 

Gorlicka Jesień Muzyczna 
później, w kolegiacie p.w. Bożego 
Ciała w Bieczu, jeszcze większe 
emocję, przeżycia i wrażenia. 
Kwartet Camerata, wzbogacony 
o Lucjana Szalińskiego – Bałwasa, 
Leszka Sokołowskiego i Lucjana 
Dolata, wraz ze skrzypkiem solo, 
Włodzimierzem  Promińskim, za-
grali dzieło Antoniego Vivaldiego 
– Le quattro stagioni, czyli „Cztery 
pory roku”. Jeśli dodamy, że kon-
cert poprzedzony był pieśniami 
sakralnymi chóru GCK „Belfer-
singers” - to doznania muzyczne 
były na wysokie „C”.

(dar.)(dar.)

11 listopada br. obchodziliśmy Święto Niepodległości. Uro-
czystości w Gorlicach rozpoczęły się dzień wcześniej, 10 listopada, 
uroczystą Sesją Rady Powiatu z udziałem radnych Rady Miasta, bur-
mistrza Kazimierza Sterkowicza i wiceburmistrza Janusza Fugla.

Urodził się 83 lat temu w 
podgorlickim majątku Nowodwo-
rze i tam spędził swoje dzieciństwo. 
Szkołę Powszechną ukończył w 
Gorlicach i rozpoczął edukację w 
gimnazjum. Zdążył zaliczyć trzy 
klasy. Wybuchła wojna. Jako 
młody chłopak rozpoczął czynną 
działalność w ruchu oporu. Miał 17 
lat, jak został aresztowany z ojcem 
Stanisławem. Wytrzymał straszne 
tortury w gorlickiej siedzibie 
gestapo – „Szklarczykówce”. Nie 
wydał nikogo. Przeszedł straszną 
gehennę obozów koncentracyj-
nych. Był w Oświęcimu, Breslau- 
Lissa, Gross Rosen, Buchenwald 
– tu zmarł jego ojciec Stanisław. 
Po wyzwoleniu przez aliantów, nie 
pozostał na Zachodzie. W 1946 
roku był już w Gorlicach. Zasiadł w 
szkolnej ławce – by w wieku 21 lat 
dokończyć gimnazjalną edukację. 

Kontynuował naukę na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, pokonując 
kolejne szczeble kariery naukowej.  
Ale nie zapomniał o swoich „ko-
rzeniach”. Bardzo często bywał 
w Gorlicach. Brał czynny udział 
w wielu konferencjach, np. kon-
ferencji poświęconej kierunkom 
rozwoju miasta Gorlice, czy w 
międzynarodowej konferencji 
historyków, poświęconej bitwie 
pod Gorlicami w 1915 r. Wspo-
magał nas podczas przygotowań 
do obchodów 80. i 90. rocznicy tej 
historycznej bitwy pod Gorlicami. 
Był naszym ambasadorem. Podzi-
wialiśmy Profesora za wiedzę, za 
publikacje, za promowanie mia-
sta swojego dzieciństwa i swojej 
młodości. W 2002 r. Rada Miasta 
Gorlice nadała Profesorowi tytuł 
Honorowego Obywatela Gorlic.

(dr)

Zmarł Honorowy Obywatel 
Miasta Gorlice

Ostatnia droga Prof. Mariana Zgórniaka



Str. 4 Listopad 2007Listopad 2007

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

Str.

Mijający rok był Rokiem 
Wyspiańskiego, w związku z 100. 
rocznicą śmierci tego genialne-
go poety, dramaturga i malarza 
czasów Młodej Polski.

Pamiętała o tej rocznicy 
Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Gabryela w Gorlicach. 
Pięknie odnowiona, zdobi gorlic-
ką promenadę swą „nową szatą” 
i mądrym przesłaniem: AMOR 
LIBRORUM  NOS UNIT – „Miłość 
do ksiąg nas łączy”. To zobowią-
zuje, by pamiętać o tych, którzy 
te księgi pisali, piszą i –tak sądzę 
- będą pisać. Do tych wielkich 
zalicza się na pewno Stanisław 
Wyspiański. Dobrze się stało, 
że gorlicka Książnica w sposób 
niepowtarzalny włączyła się w 
obchody stulecia, realizując pro-
jekt pn. "Śladami Stanisława Wy-
spiańskiego" po Ziemi Gorlickiej”. 
Odbyły się prezentacje multime-
dialne o życiu i twórczości Stani-
sława Wyspiańskiego, wycieczka 

„Dwa Spojrzenia” 
Śladami Stanisława Wyspiańskiego w gorlickiej Książnicy

śladami jego wędrówki po Ziemi 
Gorlickiej, konkurs powiatowy w 
konwencji Wielkiej Gry, warsz-
taty witrażownicze, spotkanie 
muzealne obrazujące „Madonnę 
z ptaszkiem”, jako inspirację 
twórczą tragedii „Klątwa”, wy-
cieczka do „Rydlówki" i Muzeum 
Wyspiańskiego w Krakowie. Jedną 
z imprez towarzyszących projek-
towi jest wystawa w MBP im. S. 
Gabryela pn. „Dwa Spojrzenia”. To 
wystawa gorlickiego fotografika 
Wacława Bugny – konfrontacja 
współczesnej podróży z aparatem 
fotograficznym po miejscach, któ-
re utrwalał Stanisław Wyspiański 
w swoim szkicowniku, wędrując 
jako student ASP w Krakowie mię-
dzy 2-9 sierpnia 1889 r po Ziemi 
Gorlickiej: od Biecza, poprzez 
Binarową, Libuszę, Wilczyska, Je-
żów, Ropę, Szymbark, Sękową, na 
Bobowej kończąc. Warto te ujęcia 
zobaczyć i porównać.

Roman Dziubina

jako gospodarze, ale przede 
wszystkim  wspaniali jubilaci, 
zasiedli na scenie, żeby bawić 
się razem z zaproszonymi 
przez siebie gośćmi. A było ich 
niemało, skoro czterech godzin 
nie starczyło na  prezentację, a 
właściwie  na muzyczne prezenty 
dla „Serenczy”.  

          Nie ma jednak powo-
du, by rozwodzić się nad tym, kto 
co prezentował, ale należy  raczej 
zwrócić uwagę na powiązania, 
które łączą gości z członkami 
zespołu. Otóż w istocie było to 
spotkanie samych artystycznych 
przyjaciół i współpracowników. 
Dopiero na tym megakoncercie 
większość słuchaczy (przyszło 
bądź co bądź ponad czterysta 
osób) dowiedziała się, czym tak 
naprawdę jest „Serencza” dla 
gorlickiego środowiska i kim 
jest jej lider –  Roman Korbicz. 
Ten zaś  – proszę bardzo: kieruje 
polskim zespołem folklorystycz-
nym „Beskidy”, pod jego batutą 
gra orkiestra dęta strażaków z 
Kobylanki, a młodziutkie dziew-
czyny tańczą. Podobnie mocno 

   To, co działo się w 
Gorlickim Centrum Kultury w 
niedzielne popołudnie 28 paź-
dziernika 2007 roku, na długo 
pozostanie w pamięci i w ser-
cach tych, którzy przybyli tutaj, 
by świętować dziesięciolecie 
„Serenczy” – najlepszego w 
Polsce łemkowskiego zespołu  
folkowego. A „serencza” znaczy 
`szczęście` i szczęściem właśnie 
zespół zapragnął podzielić się z 
publicznością – bardzo zróżni-
cowaną pod względem wieku i 
przynależności kulturowej. 

Rozpoczęło się tradycyjnie:  
od zapalenia świecy przed ikoną, 
od modlitwy Ojcze nasz, tak jak to 
zwykli czynić serenczanie przed 
każdym swoim przedsięwzięciem 
lub wyjazdem. Od  tradycyjnych 
też źródeł popłynęła pieśń „Tam 
na Lemkowyni” (i to ja tą pieśnią 
powitałam świętujący zespół). 
Kiedy zaś na scenie pojawili się 
konferansjerzy – ks. Grzegorz 
Nazar i Brian Scott, zaczął się 
prawdziwy show. Brawami 
witano wywoływanych kolejno 
członków „Serenczy”, którzy 

Mistyka gorlicka

aktywizuje i polskie i łemkowskie 
środowisko  świetny aranżer Mi-
rosław Bogoń, utalentowany 
Demko Trochanowski oraz rów-
nie  zdolny, co  niespokojny w 
swych muzycznych poszukiwa-
niach Mirek Dziubina,  prezen-
tując bluesowe, jazzowe  rytmy 
i możliwości wokalne. 

Wracając do jubileuszu  
„Serenczy”, nie przestaję  się 
do niego uśmiechać. Niezwykła 
atmosfera, różnorodność pre-
zentowanych form muzycznych, 
dobry poziom, świetne przygoto-
wanie wykonawców, ich ogromne 
zaangażowanie  –  to wszystko 
wpłynęło na niepowtarzalność, 
wyjątkowość tego spotkania. 

Spotkania, z którego wynikało 
wyraźne przesłanie, iż kultura 
łemkowska  –  taka promieniu-
jąca, taka nie narzucająca się, 
emanująca przyjaźnią  –  zarów-
no jest siłą sprawczą, jak przecież 
może stać się inspiracją tyleż dla 
społeczności  łemkowskiej co i 
polskiej. Dzięki młodym ludziom 
z „Serenczy”, dzięki ich fascyna-
cjom, otwartości, powstają nowe 
relacje współistnienia i współ-
tworzenia kultur w przestrzeni, 
w jakiej żyjemy. 

          Cieszmy się więc, 
że jest tak dobrze  –   ze świado-
mością jednak, iż mamy jeszcze 
wiele, wiele do zrobienia.

Julia Doszna                                        

fot. Mateusz Bobola
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A to za sprawą przeniesienia 
przystanku komunikacji miejskiej 
spod bloku przy ul. Bieckiej koło 
„Królówki”, na istniejący przystanek 
naprzeciw „Forestu”- 500 m dalej. 
Niby nic, ale okazało się bardzo 
uciążliwe dla ludzi, którzy z zaku-
pami z miasta podążali. Posypały 
się protesty do Urzędu Miasta, do 
Rady Miasta. Protesty te zostały 
pozytywnie rozpatrzone. W efekcie, 
w dniu 9 listopada został oddany 
do użytku nowy przystanek MZK na 
ulicy Legionów, naprzeciwko pomnika 
1000- Lecia. Ale jak to w życiu bywa, 
nie wszystkich to rozwiązanie zado-
woliło. Narzekają kierowcy, nastąpiło 

zwężenie jezdni, powstają korki. Co 
sprytniejsi rozwiązują to, skręcając w 
ulicę Krasińskiego, dalej Słowackie-
go, takim małym objazdem. Zyskują 
jednak, omijają rondo, które samo z 
siebie tworzy spiętrzenie pojazdów 
przez przechodniów, wymuszają-
cych dla siebie prawo przejścia. Jest 
jednak pocieszająca wiadomość. To 
rozwiązanie tymczasowe, do chwili 
wykonania zatoczki w tym miejscu, 
o którą walczy od lat Zarząd Osiedla 
Nr 12, a na które nie chcą się zgodzić 
(nie wszyscy) właściciele garaży, 
które są pod sklepami i pod  ciągiem 
pieszym.

J.Z.

Dla jednych wybawienie – dla drugich kłopot

7 listopada br. słuchacze 
Uniwersytetu Złotego Wieku 
mieli okazje wysłuchać kolej-
nego wykładu prof. Mariana 
Stępnia – historyka literatury 
polskiej, krytyka literackiego, 
eseisty i publicysty, człowieka 
mocno związanego ze swoją 
małą ojczyzną- Gorlicami. Tutaj 
ukończył szkołę powszechną oraz 
Liceum Ogólnokształcące im. M. 
Kromera. Przez blisko pół wieku 
był wykładowcą na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim w Krakowie. 
Prowadził odczyty i wykłady na 
uczelniach amerykańskich, w 
Meksyku, Berlinie, w Izraelu, 
Wielkiej Brytanii, Pradze, Pekinie, 

14 listopada br. po raz pierw-
szy w roku akademickim 2007/2008 
swój wykład w cyklu „Szlachetne 
zdrowie…”  - wygłosiła dr n.med. 
Janina Kokoszka – Paszkot, znany 
gorlicki geriatra. W ubiegłym roku 
akademickim zaprezentowała słucha-
czom Uniwersytetu Złotego Wieku 
trzy tematy: „Sztuka  starzenia się” , 
„Sztafeta pokoleń – rola właściwego 
odżywiania się i aktywności fizycznej” 
oraz „Jak zatrzymać pamięć – choroba 
Alzheimera i inne otępienia”. Wszyst-
kie spotkania z doktor Janiną cieszyły 
się  wielkim zainteresowaniem – nie 
tylko ze względu na oczekiwaną przez 
słuchaczy tematykę – ale również 
niezwykle bezpośrednią i atrakcyjną 
formę podania – prezentację. 14 
listopada dr Janina Paszkotowa 
przybliżyła kolejny, niezwykle ważny 

Celem konkursu było 
wyłonienie spośród Rodzinnych 
Ogródków Działkowych na tere-
nie Gorlic, ogrodu, który dba o 
utrzymanie porządku na swoim 
terenie i estetyczny wygląd; dba 
o utrzymanie porządku na terenie 
wokół ogrodu oraz estetyczny 
wygląd w otoczeniu ogrodu; ma 
dobrze zorganizowany sposób 
postępowania z odpadami ko-
munalnymi, powstającymi na 
terenie ogrodu. Konkurs został 
rozstrzygnięty po dokonaniu przez 
komisję konkursową - Halina Skał-
ba, Marta Puchajda, Kinga Knapik 
– przeglądu ogrodów, które zgło-
siły swój udział w konkursie: ROD 
„Pod Dębem – Lipowa”, ROD im. 
Janusza Korczaka, ROD „KARPA-
TY”, ROD „Wspólnota”, ROD im. 
T. Kościuszki. Dokonując przeglą-
du ogrodów, komisja konkursowa 
brała pod uwagę:stan porządkowy 
na terenie poszczególnych działek 
oraz na pozostałych terenach 
ogrodu, tj. alejkach, placach i 
obiektach ogólnie dostępnych 
dla działkowiczów w  najbliższym 
otoczeniu ogrodu. Ważnym 

kryterium było postępowanie z 
odpadami powstającymi na tere-
nie ogrodu, czyli kompostowanie 
odpadów zielonych, wyposażenie 
w pojemniki na odpady komu-
nalne zmieszane oraz na odpady 
zbierane w sposób selektywny ( 
surowce wtórne), sposób zago-
spodarowania zebranych odpa-
dów. Ostatnim kryterium było 
ogólne wrażenie pod względem 
estetycznym.  Zwycięzcą kon-
kursu został – Rodzinny Ogród 
Działkowy im. T. Kościuszki w 
Gorlicach, którego prezesem 
jest  Robert Czech, doskonały 
kontynuator pionierów tworzenia 
ogrodu w 1981 r. - Sekułów, 
Przybytniów, Kordzikowskich, 
Sadych, Szufnarowskich. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu, gdyż na 
terenie każdego z ogrodów widać 
troskę o porządek i estetykę. 
Zwycięzcom gratulujemy i mamy 
nadzieje, że otrzymana nagroda 
okaże się przydatna i pomocna 
przy utrzymywaniu ogrodu w jak 
najlepszym porządku.

(k)

Uniwersytet Złotego Wieku O G R Ó D  N A  M E D A L
Rozstrzygnięty został konkurs na najlepiej utrzymany ogród 

działkowy na terenie miasta, pod hasłem „Ogród na Medal”.

Brnie, Moskwie, Wilnie, Kijowie, 
Budapeszcie. Jest autorem ponad 
500 artykułów publicystycznych, 
naukowych. Opublikował 20 
książek, w tym – jako współautor 
– „Historię literatury polskiej w 
zarysie”. W ubiegłym roku akade-
mickim prezentował słuchaczom 
Uniwersytetu Złotego Wieku 
problem ujęty w swojej książce 
„Pisarz polski w sytuacji wyboru 
w latach 1945 – 1948”. 7 listopa-
da br. w „Dworze Karwacjanów” 
z uwagą słuchano tematu, który 
jest w najnowszej książce prof. 
M.Stępnia pt. „Wśród emigran-
tów”.

(dr)

Z profesorem Stępniem rozmowy o 
literaturze - "Wśród emigrantów"

„Dekada kości – czyli rzecz
o osteoporozie”

i ciekawy dla studentów „trzeciego 
wieku” temat: „Dekada kości – rzecz 
o osteoporozie”. Jak zawsze nie był 
to tylko wykład, ale zbiór niezwykle 
ważnych porad związanych z zagro-
żeniami tą chorobą. 

(dr)(dr)

Fot. Y. Walecka
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BUDŻET:

   W okresie od 11 październi-
ka do 10 listopada br. podjęte zostały 
następujące zarządzenia w sprawach 
finansowych:

*    Zarządzeniem   Nr  57/PL/2007  
z   12 października   br.    doko-
nano   zmian  w   budżecie w 
oparciu o otrzymaną  decyzję  z  
Krajowego  Biura  Wyborczego  
zwiększając  dochody i wydatki   
o   60 408  zł.  z   przeznaczeniem  
na  sfinansowanie  wydatków  
związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem Wyborów do 
Sejmu RP i Senatu RP. Zmniej-
szono rezerwę celową o 23 600 
zł. i kwotę tę przeznaczono na 
odprawy emerytalne w MZB.

*    Zarządzeniem Nr 58/PL/2007 z 
12 października wprowadzono 
zmiany w planie finansowym 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2007r. 
– zmiany  dotyczą  zwiększenia  
dochodów i wydatków o 60 408 
zł. z tytułu otrzymanej dotacji z 
Krajowego Biura Wyborczego.

*    Zarządzeniem Nr 59/PL/2007 z 
15 października br. wprowadzo-
no następujące zmiany: 

1.  Zmniejszono plan finansowy 
o 41 837 zł. na zadaniu pn. 
„Rewitalizacja Starówki Mia-
sta Gorlice” (niższe koszty 
opracowania dokumentacji 
projektowej).

2. Zaoszczędzone środki fi-
nansowe przeznaczono na 
następujące zadania:

-    Przebudowa ul. Podkościelnej 
– 1 000 zł ,

-    Przebudowa chodnika w cią-
gu ul. Słonecznej – 13 837 
zł,

-    Przebudowa ulicy Tęczowej 
– 27 000 zł.

INFORMACJA BURMISTRZA
o ważniejszych decyzjach i działaniach Burmistrza Gorlic za okres

od 11 października  do 10 listopada 2007 roku (fragmenty)

*    Zarządzeniem   Nr 61/PL/2007  z  
19   października br.  dokonano  
zmian w   budżecie w oparciu 
o otrzymaną decyzję z Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie 
zwiększając dochody i wydatki 
o 5 000  zł. z przeznaczeniem 
na sfinansowanie kosztów wy-
dawania dowodów osobistych 
(materiały i wynagrodzenia).

*    Zarządzeniem Nr 62/PL/2007 z 
19 października wprowadzono 
zmiany w planie finansowym 
zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami na 2007 
r. - zmiany dotyczą zwiększenia   
dochodów  i  wydatków o 5 000 
zł.   z tytułu otrzymanej dotacji 
z Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie.

INWESTYCJE :

1. Uzyskano decyzje o pozwole-
niu na budowę dla zadań pn. 
„Oświetlenie ulicy Sikorskiego”,  
„Oświetlenie ulicy Zielonej”.

2.   Uzyskano decyzję o pozwoleniu 
na budowę dla zadania pn. 
„Kanalizacja sanitarna  Osiedla 
Dębina”.

3.   Dokonano odbioru prac ter-
momodernizacyjnych budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

4.   Uzyskano decyzję o pozwoleniu 
na budowę dla zadania pn. 
„Rozbiórka komina wolnosto-
jącego obok budynku Urzędu 
Miejskiego”.

5.   Przekazano plac budowy pod 
realizację zadania pn. „Budowa 
boiska sportowego ze sztucznej 
trawy”.

6.   W ramach przyznanych „środ-
ków powodziowych” w wyso-
kości 400 tys. zł. realizowane 
inwestycje: 

*   odbudowa ul. Dolnej 
– zakończona, zgłoszona do 
odbioru,

*   odbudowa ul. Tęczowej – do 
wykonania prace związane z 
odwodnieniem (ściek),

*   odbudowa korpusu dro-
gowego ul. Zagórzańskiej 
– wykonano roboty ziemne, 

do zrobienia nasypy,

*   odbudowa ul. Korczaka 
– wykonano 60 % robót 
ziemnych.

7.   Dokonano zakupu wyposażenia 
kuchni oraz sprzętu audio-wideo 
dla Domu Polsko Słowackiego.

8.   Przekazano plac budowy i 
trwają prace związane z budową  
kanalizacji deszczowej na terenie 
obiektów sportowych w ramach 
zadania pn. „Budowa ulicy Spor-
towej – II etap”.

9.   Uzyskano decyzję o pozwoleniu 
na budowę dla zadania pn. „ 
Budowa  łącznika ulicy Pod 
Lodownią z ulicą Węgierską”.

10.Podpisana została umowa z 
Województwem Małopolskim 
o wspólnej  realizacji zadania      
pn. „ Przebudowa chodnika 
prawostronnego w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 993 – ulica 
Sienkiewicza”.

11.Została podpisana umowa z  
Ministerstwem  Spraw  We-
wnętrznych  i   Administracji w 
sprawie dofinansowania realiza-
cji zadania pn. „ Odbudowa ulicy 
Korczaka”.

12.Wystąpiono z wnioskiem do Sta-
rostwa Powiatowego o pozwo-
lenie na remont budynku przy 
ulicy Stróżowskiej 78 w ramach 
zadania pn. „Łącznik ulicy Stró-
żowskiej z ulicą Korczaka”.

13.Zostało wszczęte  przez Urząd 
Wojewódzki postępowanie na 
budowę włączenia łącznika ulicy 
Pod Lodownią z ulicą Węgierską 
do ulicy Węgierskiej.

GOSPODARKA KOMUNALNA:

1.   Trwają prace nad przygoto-
waniem przedsięwzięcia pn. 
„Urządzenie i modernizacja 
ogólnodostępnych placów za-
baw”. Planuje się część kosztów 
urządzenia placów zabaw na te-
renach spółdzielczych pokryć ze 
środków budżetu miasta przez 
zakup urządzeń przy uwzględnie-
niu konkursowego trybu wyboru 
zadań do dofinansowania.

2.   Trwają prace nad przygotowa-
niem „programu estetyzacji 
miasta”. Ustalane są jednolite 
zasady utrzymywania zieleni, 
chodników, placów targowych, 

miejsc parkingowych itp.; 
zasady współpracy w zakresie 
utrzymania czystości dróg 
krajowych, wojewódzkich i po-
wiatowych; zasady kontroli tere-
nów prywatnych (akcja posesja). 
Uwzględniony zostanie również 
wątek edukacji, nagradzania i 
egzekucji obowiązków.

3. Przy ul. Legionów dokonano 
zmiany organizacji ruchu i zlo-
kalizowano przystanek komu-
nikacji miejskiej. Wystąpiono 
do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad o zgodę 
na ustawienie wiaty przystanko-
wej.

4. Wystąpiono do GDDKiA 
O/Kraków o wykonanie lewo-
stronnego chodnika od granicy 
miasta do ul. Brzechwy.

5. Firma Empol wystąpiła o zmia-
nę stawki za wywóz odpadów 
z obowiązującej obecnie kwoty 
78,00 zł netto (83,46 zł brutto) za 
tonę do 14 0,00 zł netto (149,80 
zł brutto) za tonę, co stanowi 
wzrost o prawie 80 %. Propo-
nowana zmiana związana jest 
ze znacznym podwyższeniem 
opłaty środowiskowej pobiera-
nej za składowanie odpadów (z 
15,71 zł na 75,00 zł). Po prze-
analizowaniu sprawy uznano, 
że zmiana obowiązującej umo-
wy nie leży w interesie Miasta, 
ponieważ musiałaby wiązać 
się ze znacznym podwyższe-
niem opłat ponoszonych przez 
mieszkańców. Firma EMPOL ma 
prawo domagać się rozwiązania 
niekorzystnej dla niej umowy 
lub dochodzić swoich roszczeń 
przed sądem. W takim przypad-
ku, najbardziej prawidłowym 
rozwiązaniem będzie przepro-
wadzenie nowego przetargu na 
wykonanie usługi zbiórki i wy-
wozu odpadów. Między innymi 
w związku z tą sprawą wspólnie z 
wójtami sąsiednich gmin odwie-
dziliśmy siedzibę firmy Empol w 
Tylmanowej, gdzie zapoznaliśmy 
się z funkcjonowaniem sortow-
ni odpadów uruchomionej przez 
firmę. Uczestnicy spotkania 
wyrazili swoje zainteresowanie 
budową podobnego zakładu 
na terenie powiatu, co jest 
niezbędne, dla zmniejszenia 
kosztów gospodarki odpadami 
i obciążeń mieszkańców z tego 
tytułu.
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Alicja Nowak:
1.  Dlaczego nie jest ujęta w inwe-

stycjach na 2008 r. budowa ul. 
Żeromskiego. Wnioskowała,  o 
środki na opracowanie kom-
pletnego projektu w 2008r. 

2.  Ilu nauczycieli gorlickich szkół 
miejskich było zgłoszonych do 
nagrody kuratora i ministra 
edukacji.

3.  Czy jest możliwa ściślejsza 
współpraca między Wydzia-
łem Oświaty, Kultury i Sportu 
a Komisją Oświaty , Kultury i 
Sportu. 

4.  Czy miasto przygotowane jest 
do odśnieżania promenady w 
okresie zimowym, zwłaszcza 
wywóz hałd śniegu (estetyka)

Mariola Migdar:
1.  Czy władze miasta mają opra-

cowany program powitania 
Nowego Roku w plenerze, na 
gorlickim Rynku. 

2.  Czy nie należałoby puścić 
ruchu komunikacyjnego ul. 
Podkościelną. 

Zbigniew Grygowicz:
1.  Dlaczego klasyfikacja gruntów 

przez Starostwo jest tak opie-
szała. 

2.  Kiedy rusza i jaki będzie zakres 
monitoringu w mieście.

Eugeniusz Wędrychowicz:
1.  Czy możliwe jest szybkie 

przycięcie cyprysów przy ul. 
Krętej, wymienienie znisz-
czonego znaku zakazu przed 
Cmentarzem Parafialnym, re-
mont pomnika Powstańców 
Styczniowych na Cmentarzu 
Parafialnym. 

2.  Jakie są możliwości zlikwido-
wania stojącej wody (kałuż) 
na kładce przy moście na Za-
wodzie oraz uporządkowaniu 
dojścia do kładki nad Ropą 
łączącej ul. Nadbrzeżną z ul. 
Kościuszki (również sprawa 
posypywania w czasie zimy)

3.  Czy przewidziana jest w naj-
bliższym czasie kontrola kra-
tek ściekowych i burzowych 
na terenie miasta.

Bogdan Musiał:
1.  Co się robi, by poprawić 

bezpieczeństwo w Parku 
Miejskim 

Maria Czeszyk:
1.  Jakie są możliwości przyjęcia 

przez miasto polskiej rodziny 
z Kazachstanu.

Jolanta Dobek: 
1.  Czy nie należałoby rozważyć 

utworzenie noclegowni w 
mieście (przynajmniej na czas 
zimy)

Jadwiga Wójtowicz:
1.  Jakie czynniki wpłynęły na 

podwyżkę stawek czynszu 
podmiotom oświatowym wy-
najmującym pomieszczenia 
w miejskich szkołach. Czy 
uzyskane środki trafiają do 
kasy UM, czy bezpośrednio 
do szkoły.

2.  Kiedy będzie ogłoszony kon-
kurs na kierownika Krytej 
Pływalni.

3.  Jaki jest stopień przygoto-
wania stoku narciarskiego w 
Małastowie.

4.  Czy prawdą jest, że w Urzędzie 
Miejskim i zakładach mu pod-
ległych zatrudniane są osoby z 
rodzin, z układów partyjnych.

Henryk Plato:
1.  Czy nie jest konieczne więk-

sze zdecydowanie wobec 
właścicieli domów, którzy nie 
odśnieżają chodników przyle-
gających do ich posesji.

2.  Czy będą rozpatrywane bar-
dziej sprawiedliwie prośby i 
propozycje Zarządów Osiedli 
dotyczące inwestycji na 
2008r.

3.  Czy jest zasadne organizowa-
nie konkursu na kierownika 
Krytej Pływalni.

Joanna Bubak:
1.  Czy planowana jest kontrola 

warunków zamieszkania w 
lokalach zastępczych.

2.  Jak szybko można dokonać 
remontu wiaty – przystanku 
przy ul. Wyszyńskiego ( ko-
lejne zapytanie) 

Augustyn Mróz:
1.  Czy i kiedy będą remontowa-

ne schody od ul. Słonecznej 
w kierunku Blichu. Jaka jest 
możliwość połączenia tego 
traktu z kładką nad rz. Ropą.

Eugeniusz Liana:
1.  Kiedy będą wymienione płytki 

chodnikowe przy ul. Sien-
kiewicza, wzdłuż stadionu w 
kierunku Parku Miejskiego.

Józef Abram:

1.  Kiedy będzie wykonany łącznik 
- między ślepą uliczką - par-
king - przy rondzie w Gliniku 
a PUP

Robert Gryzik:
1. Czy nie można zwiększyć 

czasokresu pracy gabinetów 
lekarskich w miejskich szko-
łach,  poprzez zatrudnienie 
pielęgniarek w większym wy-
miarze godzin.

Roman Dziubina:
1. Czy uwzględniony jest w budże-

cie na 2008 r. remont wjazdu i 
uliczki przy ul. Hallera w kierun-
ku domków jednorodzinnych. 

2. Jakie są możliwośći zorgani-
zowania w okolicach i dniu 
Święta  Niepodległości imprez 
kulturalnych, rekreacyjnych, 
sportowych, by było to rów-
nież święto młodości i radości. 
Może powrócić do Parady 
Niepodległości, którą pod pa-
tronatem „Kuriera Gorlickiego” 
zorganizowano w 2003 r.

3. Czy nie należałoby ustanowić 
stałej i najważniejszej nagrody 
Miasta Gorlic – statuetki Der-
sława, wzbogaconej tarczami 
Karwacjana – za wybitne za-
sługi dla m. Gorlice.

4. Jakie są możliwości utworzenia 
Archiwum Miasta i powrotu 
do Gorlic zabranych w latach 
50 – tych miejskich zasobów 
archiwalnych (najstarszych) 
przez ówczesne władze woje-
wództwa rzeszowskiego

5. Czy nie można by uatrakcyjnić 
kapliczki na Zawodziu prawdzi-
wą kopią ulicznej lampy nafto-
wej, zapalanej o stałej porze 
przez lampiarza ubranego w 
strój z epoki Łukasiewicza.

6. Komu podlega kontrola 
stanu  lamp zwisających w 
podcieniach, by świeciły i nie 
zagrażały bezpieczeństwu 
(np. podcienie przy ul. 3- go 
Maja).

7. Jakie są możliwości zakupie-
nia 1-2 wiat przystankowych 
przy utworzonym przy ul. 
Bardiowskiej przystanku dla 
prywatnych przewoźników.

8. Czy nie warto by zaplanować 
rozbudowę Krytej Pływalni o 
element aqua parku w miej-
scu , gdzie miały być korty 
tenisowe.

Interpelacje i zapytania radnych
22 listopada br. na swoim 

XVI  posiedzeniu obradowała Rada 
Miasta Gorlice. Radni zapoznali 
się z „Informacją Burmistrza” za 
okres międzysesyjny od 11.10. 
do 10.11 2007 r., prosząc o wy-
jaśnienia w sprawie niektórych 
podjętych decyzji. (fragmenty 
informacji publikujemy). Na-
stępnie składano interpelacje oraz 
zadawano pytania w sprawach funk-
cjonowania miasta oraz zgłaszanych 
przez mieszkańców problemów. Po 
wysłuchaniu  odpowiedzi burmistrza 
Kazimierza Sterkowicza, wiceburmi-
strza Janusza Fugla, a szczegółach  
wyjaśnień kierowników Wydziałów 
Urzędu Miejskiego przystąpiono do 
podejmowania uchwał, m. innymi w 
sprawach:  zmiany w Statucie Gor-
lickiego Centrum Kultury; wysokości 
stawek podatku od nieruchomości; 
zmiany budżetu miasta na 2007 r.: 
ustalenia stawek czynszu dzierżaw-
nego, czynszu najmu nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Gorlice, na 2008 r.;  zmian 
Miejscowego Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Miasta 
Gorlice; nabycie na rzecz Miasta 
Gorlice nieruchomości gruntowej 
położonej w Gorlicach; zaciągnięcia 
zobowiązania związanego z rewita-
lizacją zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „Rewitalizacja budynku kina- 
dokumentacja projektu (100 000 zł); 
udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Gorlickiego (przebudowa 
chodnika przy ul. Michalusa (70 
tys. zł); zaciągnięcia zobowiązania 
związanego z realizacją zadania 
inwestycyjnego p.n. „Modernizacja 
budynku GCK – dokumentacja 
projektowa (100 000 zł); zmiana 
uchwały w sprawie zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miejskiej Gorlice.

Nie została podjęta uchwała 
w sprawie ustalenia stawki procen-
towej służącej naliczaniu opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku 
urządzenia lub modernizacji drogi 
albo po stworzeniu warunków do 
podłączenia nieruchomości do po-
szczególnych urządzeń infrastruktu-
ry technicznej. (0 za, 14 przeciw, 7 
wstrzymujące się).

P.S. W związku z obowiąz-
kiem opublikowania uchwały  
- Uchwała Nr 122/XV/2007 Rady 
Miasta Gorlice - informacje z po-
siedzeń Komisji RM opublikujemy 
w grudniowym „Kurierze”, który 
ukaże się ok. 20 grudnia.

XVI Sesja Rady 
Miasta
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Fot. M. Bobola

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.  Ilekroć w niniejszym akcie jest 
mowa o: 

a.   Programie – należy przez to 
rozumieć Program Współ-
pracy Miasta Gorlice z 
podmiotami prowadzą-
cymi działalność pożytku 
publicznego, odpowiednio 
do terytorialnego zakresu 
działania organów gminy 
w 2008 roku,

b.  Ustawie – należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 873, z późn.zm.),  

c.   Organizacjach Pozarzą-
dowych – należy przez 
to rozumieć podmioty, o 
których mowa w art. 3 ust. 
2 i 3 ustawy. 

2.  Nadrzędnym celem Programu 
jest zapewnienie efektywnego 
wykonywania zadań własnych 
Miasta Gorlice wynikających 
z przepisów prawa, poprzez 
włączenie organizacji poza-
rządowych w realizację tych 
zadań. Cel ten jest realizowany 
w szczególności poprzez: 

-    określenie priorytetowych 
zadań publicznych,

-    zapewnienie udziału orga-
nizacji pozarządowych w 
realizacji tych zadań, 

-    wykorzystanie potencjału 
i możliwości organizacji 
pozarządowych, 

-    zwiększenie ilości świad-
czonych usług publicz-
nych oraz podniesienie ich 
standardu, 

-    obniżenie kosztów realizacji 
zadań publicznych w wyni-
ku wykorzystania bezpłatnej 
pracy wolontariuszy, 

-    zabezpieczenie w budżecie 
miasta środków finan-
sowych umożliwiających   
wykonywanie w/w zadań. 

3.  Program określa zasady, 
formy, zakres współpracy 
organów samorządowych 
Miasta Gorlice z organizacja-
mi pozarządowymi, a także 
priorytety realizowanych 
zadań publicznych, których 
skuteczność realizacji zależy 
w dużym stopniu od ustalenia 
czytelnych zasad współpracy. 

Rozdział II

Zasady współpracy

1.  Podstawowym kryterium 
decydującym o podjęciu 
współpracy z Organizacjami 
Pozarządowymi jest prowa-
dzenie przez nie działalności 
na terenie Miasta Gorlice lub 
na rzecz jego mieszkańców.

2.  Współpraca realizowana jest 
w oparciu o zasadę pomoc-
niczości, jawności, efektyw-
ności, uczciwej konkurencji, 
partnerstwa i suwerenności 
stron, a wzajemne oddziaływa-
nia regulują przepisy prawa.

3.  Zlecenie realizacji zadań pu-
blicznych Organizacjom Po-
zarządowym odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert, w oparciu o 
przepisy ustawy.

4.  Przekazanie środków pu-
blicznych w innej formie niż 
zapisane w ustawie odbywa 
się zgodnie z procedurami 
określonymi w ustawie prawo 
zamówień publicznych. 

5.  O kolejności i rozmiarze re-
alizowanych zadań decydują 
priorytety przyjęte w rozdziale 
IV Programu. 

Rozdział III

Formy współpracy

1.  Miasto może wspierać organi-
zacje pozarządowe poprzez: 

-    wspieranie oraz powie-
rzanie organizacjom 
pozarządowym zadań o 
charakterze publicznym po 
przeprowadzeniu jawnego 
konkursu ofert, 

Fot. M. Bobola-Fot. M. Bobola   pomoc w Fot. M. Bobolapomoc w Fot. M. Bobola działalności me-

rytorycznej,

-    tworzenie wspólnych 
zespołów o charakterze 
doradczo-inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli 
organizacji pozarządowych 
oraz przedstawicieli Miasta 
Gorlice.

2.  Burmistrz Miasta Gorlice 
może zapewnić organiza-
cjom pozarządowym pomoc 
w pozyskiwaniu środków z 
innych źródeł, w nawiązaniu 
potrzebnych kontaktów oraz 
inną pomoc, poprzez aktywi-
zowanie  i promowanie działań 
organizacji pozarządowych 
oraz wszelkich innych działań 
społecznych służących realiza-
cji projektów poprawiających 
jakość życia mieszkańców. 
Ważną rolę odegrać powinna 
współpraca jednostek pomoc-
niczych miasta z organizacjami 
pozarządowymi. 

3.  Burmistrz Miasta Gorlice może 
udzielić pomocy organizacjom 
pozarządowym w nawiązaniu 
kontaktów z organizacjami 
o podobnym charakterze w 
miastach partnerskich i współ-
pracujących z Gorlicami. 

4. Burmistrz Miasta Gorlice za-
prasza partnerów z sektora 
pozarządowego do udziału w 
organizowanych przez siebie 
konferencjach i seminariach, 
w celu wzajemnej informacji 
o kierunkach swej działalno-
ści. Przewidywany jest także 
udział przedstawicieli władz 
Miasta w spotkaniach przygo-
towywanych przez organizacje 
pozarządowe. 

Rozdział IV

Lista zagadnień priorytetowych

1.  Rada Miasta Gorlice, na 
podstawie zdiagnozowanych 
potrzeb lokalnych, na pod-
stawie składanych wniosków 
i wyrażanych w tym zakresie 
kompleksowych opinii uzna-
je, że do zagadnień prioryte-
towych, przeznaczonych do 

Uchwała Nr 122/
XV/2007 Rady 
Miasta Gorlice 
z dnia 18 paź-
dziernika 2007

w sprawie uchwalenia 
rocznego programu współ-
pracy Miasta Gorlice z orga-
nizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami ustawowo 
uprawnionymi do prowadzenia 
działalności pożytku publiczne-
go na rok 2008.

Załącznik do uchwały Nr 122/XV/2007 Rady Miasta 
Gorlice z dnia 18 października 2007 r.

Działając na podstawie 
art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 
późn. zm.), Rada Miasta Gorlice 
uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny pro-
gram współpracy Miasta Gorlice 
z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami ustawowo 
uprawnionymi do prowadzenia 
działalności pożytku publiczne-
go na rok 2008, w brzmieniu 
jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2

Wydatki na realizację 
programu, o którym mowa w 
§ 1 niniejszej uchwały zostaną 
pokryte z budżetu Miasta Gor-
lice na 2008 r. 

§ 3

Uchwała wraz z załączni-
kiem podlega ogłoszeniu w lo-
kalnej prasie, na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

§ 4

Wykonanie uchwały 
zleca się Burmistrzowi Miasta 
Gorlice. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2008 r. 

Przewodniczący Rady Miasta

 Bogdan Musiał

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA GORLICE  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  I 
INNYMI PODMIOTAMI USTAWOWO UPRAWNIONYMI  DO PROWADZENIA DZIAŁALNO-

ŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  NA ROK 2008
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realizacji w roku 2008 należą: 

1.1. Oświata i Wychowanie 

1.1.1. Organizacja letniego i 
zimowego wypoczynku 
dzieci i młodzieży.

1.1.2. Prowadzenie świetlic 
środowiskowych i socjo-
terapeutycznych dla dzieci              
i młodzieży.

1.1.3. Działania profilaktycz-
no-terapeutyczne wobec 
młodzieży niedostosowanej 
społecznie.

1.1.4. Wspieranie wszelkich 
inicjatyw na rzecz edukacji 
ponad programowej, orga-
nizacja imprez, konkursów 
z różnych dziedzin wiedzy. 

1.2. Upowszechnianie Kultury

1.2.1. Prowadzenie zespołów i 
upowszechnianie twórczo-
ści ruchu amatorskiego            
w kraju i zagranicą. 

1.2.2. Promocja sztuki twór-
ców profesjonalnych i 
nieprofesjonalnych.

1.2.3. Realizacja wydawnictw 
promujących kulturę i 
historię miasta oraz re-
gionu. 

1.2.4. Organizacja imprez kul-
turalnych dla mieszkańców 
Gorlic. 

1.2.5. Ochrona dziedzictwa 
narodowego.  

1.3. Ochrona Zdrowia

1.3.1. Rehabilitacja osób nie-
pełnosprawnych, w tym 
prowadzenie zajęć terapeu-
tycznych indywidualnych i 
grupowych.

1.3.2. Podejmowanie działań i 
akcji prewencyjnych w za-
kresie ochrony i promocji 
zdrowia, w tym organizacja 
szkoleń i badań profilak-
tycznych. 

1.3.3. Organizacja wypoczynku 
dla dzieci niepełnospraw-
nych. 

1.3.4. Propagowanie idei hono-
rowego krwiodawstwa. 

1.3.5. Wspieranie wszelkich 
inicjatyw na rzecz ochrony 
zdrowia poprzez wczesną 
diagnostykę oraz pro-
mowanie zdrowego stylu 
życia.

1.4. Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

1.4.1. Zwiększenie skuteczno-
ści pomocy terapeutycznej 
dla osób uzależnionych od 
używek.

1.4.2. Udzielanie rodzinom, 
w których występują 
problemy uzależnień po-
mocy psycho-społecznej i 
prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w 
rodzinie.

1.4.3. Prowadzenie profilak-
tycznej działalności in-
formacyjnej i edukacyjnej                 
w szczególności dla dzieci 
i młodzieży, w tym pro-
wadzenie pozalekcyjnych 
zajęć.

1.4.4. Wspomaganie działalno-
ści instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów 
uzależnień od używek.

1.5. Kultura Fizyczna i Sport

1.5.1. Szkolenie i udział 
w zawodach dzieci i młodzieży 
w ramach rozgrywek własnych 
oraz prowadzonych przez polskie 
i okręgowe związki sportowe. 

1.5.2. Organizacja imprez 
sportowych i rekreacyjnych.

1.5.3. Wymiana młodzieżo-
wych grup sportowych w ramach 
współpracy miast partnerskich

1.5.4. Współzawodnictwo 
sportowe w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej                     i 
Gimnazjady.

1.6. Turystyka i Wypoczynek 

1.6.1. Organizacja imprez tury-
stycznych i rekreacyjnych.

1.6.2. Upowszechnianie turystyki 
poprzez wydawnictwa tury-
styczne. 

1.6.3. Promocja walorów tury-
stycznych i krajobrazowych 
Miasta Gorlice w kraju 

i zagranicą – współpraca miast 
partnerskich.

1.6.4 Współdziałanie z lokalnymi 
organizacjami turystycznymi 
w zakresie promocji            i 
rozwoju turystyki

2.  Lista zagadnień, wymienionych 
w pkt. 1, informuje partnerów 
Programu o podstawowych 
priorytetowych kierunkach 

działań w roku 2008, jednak 
nie stanowi jedynego kryte-
rium podjęcia współpracy. Do 
pozostałych kryteriów należą: 
wiarygodność, wykazana 
efektywność i skuteczność w 
realizacji założonych celów, 
nowatorstwo metod działania 
oraz posiadane zasoby

3.  Organizacja pozarządowa 
może z własnej inicjatywy 
złożyć ofertę realizacji zadania 
publicznego, również takiego, 
które jest już realizowane w 
inny sposób, w tym poprzez 
organy administracji publicz-
nej. W zakresie rozpatrzenia 
takiej oferty stosuje się odpo-
wiednio przepisy ustawy. 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

1.  Program reguluje zasady 
współdziałania władz samo-
rządowych z Organizacjami 
Pozarządowymi w roku 2008.

2.  Ostateczną wysokość środków 
finansowych przeznaczonych 
na realizację zadań publicznych 
określi uchwała budżetowa 
Miasta Gorlice na rok 2008.

3. Organizacja pozarządowa w 
okresie otrzymywania dotacji 
jest zobowiązana do zamiesz-
czenia w swoich materiałach 
informacyjnych zapisu o 
finansowaniu lub dofinanso-
waniu zadania przez samorząd 
Miasta Gorlice. 

4. Wykonywanie programu 
koordynuje Burmistrz miasta 
Gorlice, natomiast za realizację 
poszczególnych zadań objętych 
programem współpracy odpo-
wiadają kierownicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego zajmujących 
się danym zakresem zadań pu-
blicznych. 

5. Szczegółowy tryb i zasady doty-
czące powierzania i wspierania 
zadań z zakresu działalności 
pożytku publicznego określa 
ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, 
ustawa o pomocy społecznej 
oraz przepisy wykonawcze.

6. Ogłoszenie otwartego konkursu 
ofert może nastąpić nie wcze-
śniej niż po przekazaniu Radzie 
Miasta projektu budżetu na 
2008 rok.

UZASADNIENIE:
Władze Miasta, kierując 

się w swych działaniach  za-
sadą pomocniczości, inicjują 
i wspierają przedsięwzięcia, 
zwiększające udział mieszkań-
ców w tworzeniu i realizacji 
lokalnej polityki społecznej. 
„Program Współpracy Miasta z 
Organizacjami Pozarządowymi 
w 2008 roku” stwarza miesz-
kańcom warunki do korzystania 
z zasobów gminy w sposób de-
mokratyczny i otwarty. Wypra-
cowanie płaszczyzny wspólnych 
działań, umożliwia obywatelom 
bezpośrednie włączenie się w 
kreowanie polityki społeczno-
gospodarczej Miasta, a tym 
samym zapewnia zaspokajanie 
potrzeb społeczności lokalnej 
zgodnie z jej wolą. Aktywny 
współudział mieszkańców w 
kierowaniu Miastem, prowadzi 
jednocześnie do umacniania 
odpowiedzialności za swoje 
otoczenie i przyszłość. 

Wzajemny przepływ 
informacji i nawiązanie mery-
torycznej współpracy władz 
miasta z przedstawicielami sek-
tora pozarządowego stwarza 
korzystny klimat prowadzący 
do obustronnej edukacji i w 
konsekwencji do poszerzania 
obszarów współdziałania. 

Realizacja zadań pu-
blicznych przy współudziale 
organizacji pozarządowych, jest 
jednym z elementów efektywne-
go zarządzania Miastem. Jawny 
i czytelny system przyznawania 
dotacji na zlecenie lub wsparcie 
realizacji zadań publicznych w 
formie konkursu ofert pozwala, 
z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencji, jasno zobrazować 
wydatkowane środki budżetowe. 
Natomiast udział przedstawicie-
li organizacji pozarządowych w 
komisjach opiniujących oferty, 
stanowi czynnik gwarantują-
cy obywatelską kontrolę nad 
wydatkowanymi finansami 
publicznymi. 

Niniejszy Program  wy-
znacza kierunek długofalowej, 
wzajemnej współpracy, a po-
przez  dalsze jej poszerzanie o 
kolejne obszary współdziałania, 
warunkuje budowę zrębów 
stabilnego społeczeństwa oby-
watelskiego.
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Pamiątka założenia Żytomierza
Portal świątyni

Celem tej imprezy było przed-
stawienie szerokiej publiczności, a tak-
że osobom zawodowo zajmującym się 
cmentarzami wojennymi, najnowszego 
stanu wiedzy w oparciu o badania 
archiwalne i terenowe dokonane w 
ostatnich latach przez prelegentów. 

Otwarcia dokonała Ewa Bo-
chenek, jednocześnie przedstawia-
jąc zebranym pozycje książkowe, 
jakie biblioteka posiada w swoich 
zbiorach, a których tematyka jest 
zbieżna z tematami poruszanymi 
przez prelegentów. W pierwszym 

odczycie pt. „Niezrealizowane 
projekty cmentarzy wojennych au-
torstwa Dušana Jurkoviča”, prezes 
Stowarzyszenia „CRUX GALICIAE” 
Maciej Dziedziak, gorliczanin, 
student europeistyki na UJ w Kra-
kowie, zestawił - w formie analizy 
porównawczej - zachowaną bogatą 
dokumentację archiwalną, zderza-
jąc naszkicowane pomysły tego Pamiątka założenia Żytomierzając naszkicowane pomysły tego Pamiątka założenia Żytomierza
architekta z obiektami rzeczywiście 

Pamiątka założenia Żytomierza
architekta z obiektami rzeczywiście 

Pamiątka założenia Żytomierza

zrealizowanymi w latach 1916 – 18. 
Drugi odczyt pt.”Cmentarz wojenny 
nr 202 w Tarnowie – historia i dzień 
dzisiejszy” - Roberta Kozłowskiego 
ze Zbylitowskiej Góry k. Tarnowa, 
traktował o skandalicznej a także  
bezprawnej likwidacji cmentarza 
wojennego i przekształceniu tere-
nu, na którym do dzisiaj spoczywa 
ok. 1500  żołnierzy, w skwerek. 
Solidnie udokumentowane i bul-
wersujące fakty przedstawione w 
tym referacie wzbudziły burzliwą 
dyskusję zarówno w kuluarach,  
jak i po zakończeniu konferencji. 
Kolejny odczyt dr arch. Urszuli For-
czek-Brataniec i inż. arch. Marcina 
Bratańca z Krakowa, zatytułowany:  
„Cmentarze z I wojny – pomnik roz-
proszony w krajobrazie” - dotyczył 
zagadnień ochrony zabytkowego 
krajobrazu. Autorzy na przykładzie 
cmentarzy położonych głównie w 
okolicach Sękowej i Gorlic wskazali 
zagrożenia, potrzeby i narzędzia 
służące ochronie niezwykłych i 
cennych relacji widokowych tych 
obiektów. Następnym odczytem 
była prezentacja Mirosława Łopaty Nagrobek pijara Rumianowskiegobyła prezentacja Mirosława Łopaty Nagrobek pijara Rumianowskiego

pt: ”Mogiły żydowskich żołnierzy 
Wielkiej Wojny w Galicji”, w której 
autor zaprezentował udział żołnie-
rzy tego wyznania w działaniach 
wojennych I wojny światowej oraz  
zagadnienia dotyczące ich pochów-
ku i aktualnego stanu zachowania 
żydowskich mogił żołnierskich w 
oparciu o swoje badania archiwalne 
i terenowe. Kolejnym prelegentem 
była krakowska dziennikarka, hi-
storyk sztuki, Agnieszka Partridge, 
która w odczycie zatytułowanym 
„Wybrane zagadnienia symboliki 
cmentarzy z I wojny światowej w Ga-
licji Zachodniej na tle europejskich 
tradycji sepulkralnych”, przybliżyła 
zebranym na podstawie bardzo 
bogatego materiału ilustracyjnego, 
w sposób przystępny a zarazem 
merytoryczny aspekty kulturowo 

– historyczne architektury tych 
obiektów. Odczyt wygłoszony przez 
Kamila Ruszałę, licealistę z Jasła, pt: 
„Zachodniogalicyjskie cmentarze na 
pocztówkach wydanych przez Od-
dział Grobownictwa Wojennego w 
Krakowie. Projekty a ich realizacja” 
- traktował o możliwości wykorzy-
stania obiektów kolekcjonerskich, 
jakimi są pocztówki w badaniach 
historycznych. Autor nie tylko za-
skoczył publiczność ujawnieniem 
na końcu konferencji swojego 
wieku, ale także podczas całego 
odczytu zaskakiwał doskonałą zna-
jomością archiwaliów i rozmachem 
terenowych badań porównawczych, 
których wyniki zestawił z wizerunka-
mi cmentarzy wojennych na starych 
pocztówkach. Podczas ostatniej 
prelekcji, prezes „CRUX GALICIAE” 
zaprezentował dokonania Stowa-
rzyszenia na polu aktywnej opieki 
nad cmentarzami. Zebrani mogli 
obejrzeć w formie prezentacji efekty 
akcji porządkowej przeprowadzonej 
w latach 2005 – 2007 na 4 cmenta-
rzach w powiecie gorlickim (nr 61, 
64, 77 i 112), a także fatalny stan 
utrzymania tych obiektów przed  
działaniami Stowarzyszenia.

Na konferencji dopisała pu-
bliczność – sala odczytowa Biblio-
teki Miejskiej była praktycznie pełna 
– odczytów postanowiło wysłuchać 
ponad 60 osób. Wśród zebranych 
dużą grupę stanowili młodzi ludzie. 
Licznie, oprócz mieszkańców, re-
prezentowali Miasto Gorlice radni 
Rady Miejskiej – Maria Czeszyk,        
Zbigniew Grygowicz, Eugeniusz 
Wędrychowicz . Tarnów także miał 
wśród publiczności swoją „mocną” 
reprezentację – Ryszarda Żądło - w 
jednej osobie przewodniczącego 
Rady Miasta Tarnowa i kierownika 
Biura Kultury i Promocji starostwa 
tarnowskiego. Licznie zjawili się tak-
że inni goście spoza Gorlic, a nawet 
zza południowej granicy państwa. 
Odczytów wysłuchali członkowie 
„Klubu Vojenske Historie Karpaty” 
z Humennego, którzy, jako zajmują-
cy się tematyką działań wojennych 
i cmentarzy z I wojny światowej na 
północno – wschodniej Słowacji, 
wysoko ocenili poziom meryto-
ryczny prezentacji. 

Dziwić nieco mogła tylko 
nieobecność na konferencji przed-
stawicieli Starostwa Powiatowego 
w Gorlicach oraz osób z gorlickie-
go środowiska przewodnickiego, 
publikujących informacje na temat 
tych cmentarzy. 

Przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej Stowarzyszenia CRUX GALICIAE 
– Mirosław Łopata

Konferencja „Znaki pamięci”
W dniu 27.11. br. w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela 

odbyła się konferencja pt. ”Znaki pamięci”, poświęcona  zagadnieniom związanym z miejscami po-
chówku żołnierzy z lat 1914 – 1915 r. w Galicji. Konferencję współorganizowały ze środków własnych: 
Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji „CRUX GALICIAE” oraz 
MBP im. S. Gabryela w Gorlicach.
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PAPIEROSOM 
„NIE”

15 listopada 2007r. w Sali 
teatralnej Gorlickiego Centrum 
Kultury odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród w konkursie 
plastycznym dla dzieci i młodzieży 
pod hasłem „Papierosom NIE” w 
ramach kampanii „Miesiąc Odpo-
wiedzialnej Sprzedaży”. 

Na konkurs wpłynęło ogółem 
115 prac plastycznych wykonanych 
przez dzieci i młodzież uczęszczają-
cych do gorlickich szkół i świetlic 
osiedlowych.

 ZAPRASZA
33   grudnia br. o godz. 10.00 w sali 

teatralnej Gorlickiego Centrum 
Kultury odbędzie się impreza 
organizowana przez Sanepid 
na temat „Aids” w ramach 
Światowego Dnia AIDS.

66   grudnia br. o godz. 13.30 
Gorlickie Centrum kultury 
zaprasza wszystkie dzieci na 
rynek na spotkanie ze Świętym 
Mikołajem.

Na początku listopada w 
MZS Nr 4 odbyło się zebranie 
osiedlowe zorganizowane przez 
Zarząd Osiedla Nr 13 i samorząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kra-
sińskiego".

 Omówiono sprawy bieżące  
osiedla, jak również przedstawiono 
zamierzenia na najbliższe lata. Na 
zebranie przybyli goście: burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz, Sekretarz 
Miasta Maria Kuźniarska - Pęczek 
i radni  Aleksander Kumurkiewicz, 
Czesław Gębarowski, Franciszek 
Piecuch. Osiedle Młodych repre-
zentował Andrzej Rąpała.

Przewodniczący Zarządu 
Eugeniusz Gurba przedstawił 
tematy do realizacji w 2008 r. 
przewidziane przez Zarząd Osie-
dla: remont ulicy Krasińskiego, 
zagospodarowanie terenów 
wzdłuż ulicy Parkowej - od mostu 
w stronę Glinika i montaż foto-
radarów na ulicy Parkowej, przy 

przejściu dla pieszych do parku, 
remont ogrodzenia – płotu sta-
dionu i uruchomienie kąpieliska na 
Sękówce, decyzja co do dalszych 
losów budynku po klubie „Pogó-
rze”, przetarg i zagospodarowanie 
budynku w parku miejskim, remont 
i oświetlenie ulicy Rzeźniczej,  dal-
sze losy placu targowego koło 
stadionu; brak chodników między 
blokami S. M. „Młodych” od strony 
ulicy Słowackiego; brak placu za-
baw przy ulicy Słowackiego.

Tematy z zakresu S. M. 
„Krasińskiego” przedstawił prezes 
spółdzielni Karol Mazur, w tym 
program rewitalizacji dla miasta 
Gorlice i zadania spółdzielni moż-
liwe do realizowania wspólnie z 
Urzędem Miasta.

Na zakończenie zabrał  głos 
burmistrz K. Sterkowicz, który 
ustosunkował się do przedstawio-
nych tematów.

J.Z.

Celem konkursu była doku-
mentacja fotograficzna i artystyczna 
prezentacja uroków i piękna ziemi 
gorlickiej, krynickiej i bardejowskiej. 

W skład komisji konkursowej 
weszli przedstawiciele z Bardejowa, 
Krynicy i Gorlic: Edward Wresiło 
– przewodniczący, Jerzy Knot, Ma-
teusz Bobola, Peter Boża, Gabriel 
Grund, Agata Broniszewska, Dariusz 
Reśko, Tadeusz Łuczejko, Krzysztof 
Szadkowski, Adam Nowak. 

Łącznie nadesłano 77 prac. 
Do konkursu swoje fotografie zgłosili: 
Leonard Baňas z Bardejowa, Janusz 
Jaśkowiec z Gorlic, Piotr Boczoń z 
Gorlic, Paweł Barszcz z Gorlic, Vogl 
Karel z Bardejowa, Paweł Dutka z 
Biecza, Andrzej Bara z Gorlic. Po 
oglądnięciu nadesłanych prac komisja 
postanowiła przyznać:

I     miejsce i  nagrodę w wysokości 
750 PLN dla Pawła Barszcza 

ULOTNY UROK POGRANICZA 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

z Gorlic, godło: ADF za pracę: 
„Mroczny zalew Klimkówka 
– Klimkówka podczas burzy”;

II    miejsce i  nagrodę w wysokości  
500 PLN dla Leonarda Baňasa z 
Bardejowa, Słowacja, godło: LEO, 
za pracę: „Kličová dierka”;

III   miejsce i  nagrodę w wysokości  
300 PLN dla Piotra Boczonia z 
Gorlic, godło: BOCZEK, za zestaw 
„Kraina wschodzącego słońca”

Komisja wytypowała na 
wystawę pokonkursową  wszystkie 
nadesłane prace oraz (prace poza 
konkursem) fotografika z Bardejowa 
– Gabriela Grunda - członka komisji 
konkursowej.

Wręczenie nagród nastąpi pod-
czas wernisażu wystawy pokonkurso-
wej w sali Domu Polsko-Słowackiego 
w Gorlicach w dniu 21. XII. 2007r. o 
godz. 11.00. 

Z myślą o przyszłości
  Fundacja Badań nad Łem-

kowszczyzną, której Pan Krasowski 
był współzałożycielem, urządziła 23 
października we Lwowie wspaniały 
jubileusz z udziałem przedstawicieli 
wszystkich organizacji łemkow-
skich, działających obecnie na 
Ukrainie, jak również osób przy-
byłych zza granicy. Zapełniła się 
świąteczna sala wybitnymi gośćmi 
– przyjaciółmi zacnego jubilata. Jak 
przy takich okazjach bywa - zwłasz-
cza że i wiek, i dorobek Profesora 
znakomity - dzielono się refleksją 
o czasie mienionym, którego 
młodsze pokolenie  nie zna. A 
czas ten właśnie mocno wpłynął 
na młodego Iwasia  i zahartował 
do trudów ponad siły.  Urodzony 
w nieistniejącej  już dziś podkar-
packiej miejscowości Doszno koło 
Rymanowa, Iwan Krasowski jest 
Łemkiem i - co bezustannie pod-
kreślano w przemówieniach - że to 
właśnie zdeterminowało całe jego 
twórcze życie. „To” (łemkowskość) 
było w jego duszy, w jego krwi i z 
tego brała się silna wola upartego 
Łemka, żeby przywrócić przestrzeń 
łemkowsko-rusińsko-karpacką dla 
swojego narodu. Iwan Krasowski 

Łemkowie świętowali we Lwowie

29 października br. w Gorlickim Centrum Kultury komisja dokonała 
oceny i kwalifikacji prac fotograficznych na konkurs pt. „Ulotny urok pograni-
cza polsko – słowackiego w trójkącie przyjaźni Bardejov – Krynica – Gorlice ” 
oraz przyznała nagrody finansowe w zależności od uzyskanego miejsca. 

22 października br. obchodził swoje osiemdziesiąte urodziny Profe-
sor Iwan Krasowski, znany przede wszystkim jako etnograf, historyk, 
publicysta, pisarz.

jest autorem ponad 1500 arty-
kułów, napisał około 50 książek, 
jest twórcą encyklopedii kultury 
Łemków. „Imperator Łemkowsz-
czyzny”, jak go nazywają przyja-
ciele, jest wciąż niestrudzonym 
działaczem, organizatorem życia 
społeczno-kulturalnego we Lwo-
wie, współpracuje z młodymi 
ludźmi, przed którymi wciąż od-
krywa bogactwo naszej kultury. 
Wszystkich zaś nas uczy, jak trze-
ba kochać, szanować swój naród, 
jak być patriotą. Zabierający głos 
podkreślali swą przynależność do 
społeczności Łemków i nadawali 
temu faktowi wartość. Sam jubilat, 
ogrzany ciepłem płonących serc, 
zwrócił  się do gości, dziękując za 
pamięć, mnogość życzeń, którymi 
zapragnął podzielić się ze wszyst-
kimi, bo razem można przecież 
więcej. Ja przyniosłam Jubilatowi 
skromny dar: obraz rodzonej zie-
mi, w warkocz wpleciony wiatru 
zapach. Uściskiem dłoni przeka-
załam życzliwość rodaków z Gór, 
a sercem wyśpiewałam szczerze 
łemkowską pieśń na Mnohaja i 
błahaja lita:  Jemu urodzonemu 
we wsi Doszno – Julia Doszna.
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  Kontakty pomiędzy 
działkowcami gorlickich Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych, 
a bardejowskimi i preszowskimi  
zahradnikami – ogrodnikami roz-
szerzyła się na inne dziedziny.

      Rok 2007 był czasem 
nie tylko wzajemnych wycieczek, 
wymiany doświadczeń w zakresie 
monokultury ogrodowej, zwie-
dzania muzeum przyrodniczego, 
szkoleń w zakresie szczepienia 
i prowadzenia wzrostu drzew 
owocowych. Ku radości dział-
kowców rozszerzony został o 
zawody sportowe. 17 listopada 
br. w Hali Sportowej Gorlic roze-
grano zawody w dwóch dyscypli-
nach – siatkówce i badmintonie. 
Zawodnicy - działkowcy z Gorlic 
walczyli zawodnikami - zahradni-
kami z  Bardejowa i Preszowa – w 
zawodach w siatkówce – każda 
drużyna z każdą, w badminto-
nie po dwóch zawodników. W 
siatkówce zwyciężyła drużyna z 
Bardejowa, przed działkowcami z 
Gorlic i zahradnikami z Preszowa. 
Natomiast w badmintonie pierw-
sze miejsce zajęli działkowcy z 
Gorlic, pokonując zahradników z 
Bardejova i drużynę z Preszowa. 
Zwycięska drużyna otrzymała Pu-
char Przewodni Burmistrza Gorlic, 
a uczestnicy upominki. 

 Obserwator Zawodów

             Antoni Jarosz  

MIĘDZYNARODOWE  ZAWODY  SPORTOWE DZIAŁKOWCÓW


