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15 lutego br. w Dworze Kar-
wacjanów w Gorlicach odbyło się 
spotkanie samorządowców z po-
wiatu gorlickiego z wiceministrem 
infrastruktury Zbigniewem Rapcia-
kiem. Władze miasta reprezento-
wali: burmistrz K. Sterkowicz i z-ca 
burmistrza J. Fugiel. Inicjatorem i 
organizatorem spotkania był poseł organizatorem spotkania był poseł 
W. Kochan. Zbigniew Rapciak jest 
w ministerstwie odpowiedzialny 
za nadzór nad budową autostrad 
i funkcjonowaniem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. W Gorlicach towarzyszył mu 
z-ca dyrektora GDDKiA – oddział w 
Krakowie, Stanisław Pletnia. W 
swoim wystąpieniu wiceminister  
Rapciak podkreślił, że najpilniej-
szym zadaniem rządu Donalda 
Tuska w inwestycjach drogowych 
jest likwidacja złego prawa w tym 
zakresie. Stąd przygotowany pakiet 
zmian ustawodawczych zamówień 
publicznych prawa geodezyjnego 

31 stycznia br. burmistrzo-
wie trzech partnerskich - Emil 
Bodziony z Krynicy, Kazimierz 
Sterkowicz z Gorlic i Marian Mar-
chulik z Bardejova / w zastępstwie 
za burmistrza Borysa Hanuszczaka/ 
przecięli wstęgę podczas otwarcia 
Domu Polsko- Słowackiego w 
Czyrnej k/Krynicy. Jest to trzeci 
obiekt po bardejowskim i gorlic-
kim, który będzie zbliżał Polaków i 
Słowaków. Na uroczyste otwarcie 
przybyli oficjalni goście, p.p. Konsul 
Generalny Republiki Słowackiej w 
Krakowie Ivan Horsky, wicewoje-
woda Małopolski Stanisław Sorys, 
starosta nowosądecki Mieczysław 
Kiełbasa, dyrektorzy Domów Pol-
sko- Słowackich Adam Nowak z 
Gorlic i Marcel Tribus z Bardejowa. 
Przyjechała liczna delegacja z na-
szego miasta, reprezentując Radę i 
Urząd Miasta. Były obecne zespoły 
artystyczne dziecięce i osób doro-
słych z wszystkich trzech miast. 
Pieśniami i recytacjami związanymi 
z folklorem regionalnym uświetniały 
uroczystość. Gorlicki Chór Kameral-
ny „Belfersingers” zaprezentował 
kolędy Bożonarodzeniowe i pieśni 
sakralne. Narrację do wyświetlo-
nego filmu o Beskidzie Niskim i 
Sądeckim p.n. „Są takie miejsca… 
Są tacy ludzie…”, przedstawił 
dr.n.med. Wiesław Tomaszewski, 
dyrektor Fundacji Edukacji Me-
dycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki 
i Kultury ARS MEDIA w Warszawie 
Oddz. Regionalny w Banicy Gm. 
Uście Gorlickie, autor książki pod 
tym samym tytułem. Całość pro-
wadziła dyrektor Instytutu Europa 
Karpat Margarita Broda. 

Eugeniusz Wędrychowicz.

Trzeci Dom  Polsko-Słowacki oddany 

Wiceminister w Dworze Karwacjanów

fot. E. Żarnowska

fot. A. Nowak

fot. A. Nowak
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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. 267.

  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 Go spo dar ki Prze-
strzennej - Kierownik An drzej strzennej - 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 
Audytu - 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

– kartograficznego, dróg publicz-
nych, ochrony środowiska. Ko-
niecznie też będzie wyznaczenie 
nowej sieci dróg krajowych – a 
jest zwolennikiem ograniczania 
ilości tych dróg – oraz opra-
cowania nowych zasad finan-
sowania dróg samorządowych, 
przeznaczając na nie większe 
środki. Natomista z-ca dyr. 
GDDKiA w Krakowie, Stanisław 
Pletnia przedstawił stan inwe-
stycji realizowanych na drodze 
krajowej nr 28 przebiegającej 
przez powiat gorlicki. W latach 
2000- 2007 Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad prze-
znaczyła na ten 19 mln zł (m.in. 
budowa obejścia Gorlic). Obecnie 
jest realizowane obejście Biecza 
– inwestycja wartości 127,4 mln 
zł, której zakończenie planowane 
jest na październik  2008. Konty-
nuowana jest modernizacja drogi 
krajowej na odcinku Szymbark- 
ul. Węgierska w Gorlicach (12,6 
mln. zł.) oraz Gorlice – Biecz 
– granica województwa (19,5 
mln. zł.). Będą te inwestycje 
zakończone w listopadzie br. 
Jeśli chodzi o przebudowę 
skrzyżowania w Zagórzanach 
– to poinformowano, że na razie 
wykonane będą „prawoskręty”, 
dopiero po uzyskaniu dokumen-
tacji i pozwolenia przystąpi się  
do realizacji ronda. Burmistrz 
K. Sterkowicz podniósł na spo-
tkaniu sprawę budowy wielkiej 
obwodnicy Gorlic, proponując 
przyspieszenie realizacji I etapu 
( od Ropnicy Polskiej do Gorlic 
– ul. Węgierskiej). Pytał też o 
mozliwość  skomunikowanie te-
renów gorlickiej strefy specjalnej 
z istniejącym obejściem miasta.

(d)

Porozumienie Drogowe
20 lutego br. w pijalni wód 

w Wysowej zostało podpisane po-
rozumienie pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, 
Powiatem Gorlickim, Gminą Uście 
Gorlickie, Powiat Nowosądeckim i 
Gminą Miastem Krynica. Dotyczy 
przygotowania i realizacji zadania 
p.n. „Budowa połączenia drogowe-
go Krynica – Wysowa – Blechnarka 
– Granica Państwowa”. Wykonanie 
tej drogi ożywi ruch turystyczny 
pomiędzy trzema uzdrowiskami 
– Krynicą, Wysową i Bardejow-
skimi Kupelami po słowackiej 
stronie. Zabiegi o realizację tej 
inwestycji trwały od dłuższego cza-
su – głównie ze strony lokalnych 
samorządów. Pomysł wspierał 
Zarząd Województwa Małopol-

skiego. Podpisane porozumienie 
obejmuje opracowanie projektu 
budowlano – wykonawczego i 
uzyskania pozwolenia na budowę 
odcinka Hańczowa – Wysowa- 
Blechnarka – Granica Państwa 
oraz opracowanie koncepcji 
programowo przestrzennej i pro-

14 lutego br. w Starostwie 
Powiatowym w Gorlicach gościł 
wicemarszałek województwa 
małopolskiego Leszek Zegzda, 
wraz z dyrektorem Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Krako-
wie, Grzegorzem Stachem.
Przybyli na zaproszenie posła 
Witolda Kochana. W towarzy-
stwie włodarzy wszystkich gmin 
i miast powiatu rozmawiano o 
modernizacji i remontach dróg 
w naszym powiecie. Władze 
miasta reprezentowali burmistrz 
K. Sterkowicz i jego zastępca 
Janusz Fugiel. W swoim wystą-
pieniu wicemarszałek Zegzda 
zadeklarował, że do 2011 r. 
wszystkie drogi wojewódzkie 
znajdujące się na terenie powia-
tu gorlickiego powinno być zmo-
dernizowane i wyremontowane. 
Poinformował też o rozpoczęciu 
realizacji niezwykle ważnej dro-
gi, która połączy trzy uzdrowiska 
Krynicę Zdrój, Wysową Zdrój i 
Bardejowskie Kupele. Wyraził 
zadowolenie z dotychczasowej 
działalności nowej instytucji 
- wspólnie realizowanego z po-
wiatem zadania Muzeum – Dwory 

Karwacjanów i Gładyszów. Zarząd 
Wojewódzki zatwierdził środki na 
prace koncepcyjne związane z 
budową skansenu łemkowskiego, 
który byłby częścią składową Mu-
zeum Dworu. Wkrótce rozpocznie 
się remont budynku Studium Me-
dycznego przy ul. Jagiełły – Zarząd 
Województwa zabezpieczył na ten 
cel 3 mln zł. Natomiast dyrektor 
Grzegorz Stach przedstawił wło-
darzom powiatu oraz miast i gmin 
zakres prac na drogach powiatu 
gorlickiego. W najbliższych latach 
będzie modernizowana droga Jur-
ków- Biecz, budowa ronda w Zagó-
rzanach, budowa chodników przy 
drogach wojewódzkich, m.in. przy 
ul. Skrzyńskich i ul. Dukielskiej, 
kontynuacja i zakończenie moder-
nizacji drogi Konieczna – Tarnów, 
m.in. odcinka drogi prowadzącej 
przez Magurę Małastowską oraz 
mosty w Ropicy Górnej. Lepsze 
rozwiązanie komunikacyjne w 
Gorlicach to modernizacja drogi 
Gorlice – Dukla, wybudowanie 
ronda na skrzyżowaniu ul. Sien-
kiewicza, Szpitalna, Ariańska.

(dd)

jektu budowlano-wykonawczego na 
odcinek Krynica – Jakubnik – Moch-
naczka- Hańczowa. Już w kwietniu 
złożony zostanie wspólny wniosek 
na to zadanie o środki UE w ramach 
programu Europejska Współpraca 
Terytorialna.

(dr)

Wicemarszałek w Gorlicach

Krynica- Wysowa – Blechnarka – Bardejovskie Kupele

fot. E. Żarnowska

fot. E. Żarnowska
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28 stycznia br. w Staro-
stwie Powiatowym w Gorlicach 
odbyło się spotkanie, którego 
tematem był dotychczasowy 
bilans strat powodziowych w 
powiecie gorlickim, środki na 
usuwanie skutków powodzi oraz 
sposoby zapobiegania. W tej de-
bacie uczestniczyli: Grzegorz To-
maszewski – naczelnik Wydziału 
Finansowego Biura ds. Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych w 
Krakowie, senator Stanisław Ko-
gut, poseł Witold Kochan, zarząd 
i prezydium Rady Powiatu oraz 
wójtowie i burmistrzowie gmin 
powiatu gorlickiego, wśród nich 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz. 
Bilansu strat powodziowych oraz 
uzyskanych środków na usuwa-
nie skutków powodzi w powiecie 
gorlickim w latach 2004- 2006 

13 lutego br. w Skołyszy-
nie ( powiat jasielski) odbyła się 
konferencja nt. „Partnerstwo 
publiczno-prywatne w służbie 
zdrowia – restrukturyzacja szpi-
tali powiatowych”. Uczestnika-
mi tej debaty byli samorządowcy 
powiatu jasielskiego, miasta Ja-
sło, gminy Dębowiec oraz liczna 
grupa lekarzy, radnych powiatu 
gorlickiego wraz ze starostami. 
Miasto reprezentował Aleksan-
der Augustyn – przedstawiciel 
burmistrza w Radzie Społecznej 
Szpitala Specjalistycznego im. 
H. Klimontowicza w Gorlicach. 
Temat spotkania dotyczył prze-
kształceń szpitali publicznych 
w niepubliczne- czyli formy 
komercjalizacji i prywatyzacji 
tego typu placówek ochrony 
zdrowia. Preferowany jest mo-
del prywatyzacji szpitali, gdzie 
właścicielem byłoby starostwo 
powiatowe oraz spółki pracow-
nicze, czyli zakład niepubliczny 
ale samorządowy. Na konferencji 
podawano przykłady już istnieją-
cych w naszym kraju placówek, 
m.in. niepubliczne szpitale w 
Zamościu i Kluczborku. Łącznie 
takich przekształceń dokonano 
w 61 szpitalach, 8 jest w trakcie 

Dnia 4 lutego br. na 
zaproszenie przewodniczącego 
Rady Miasta Gorlice Bogdana 
Musiała, będącego jednocześnie 
prezesem Forum Przewodniczą-
cych Rad Gmin i Powiatów wo-
jewództwa Małopolskiego z sie-
dzibą w Krakowie- nasze miasto 
gościło Przewodniczących Gmin 
i Powiatów województwa Mało-
polskiego.

Licznie przybyli goście ( 
ponad 40 osób) zwiedzili ratusz, 
salę obrad, rynek, obiekty sporto-
we i wyciągi narciarskie. Z wieży 
ratusza podziwiali widok naszego 
miasta. Goście zwiedzili również 
Muzeum Regionalne PTTK, gdzie 
zapoznali się z historią bitwy 
pod Gorlicami i historią naszego 
miasta.Na sali USC odbyło się 
spotkanie z burmistrzami. Goście 
żywo interesowali się problemami 
miasta i zadawali wiele pytań. Od-
powiedzi udzielali burmistrzowie 
i przewodniczący rad. Była to 
doskonała promocja naszego 
miasta. Goście zostali zaproszeni 
do Gorlic na majowe Dni Gorlic. 
Następnie wszyscy udali się do 
Regatowa na szkolenie poświęco-
ne funkcjonowaniu rad. Szkolenie 
prowadził prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Janusz Kot.

(dd)(dd)

dokonał  starosta Mirosław Wę-
drychowicz. W tym okresie na 
skutek powodzi  poniesiono straty 
w wysokości 31,8 mln zł. W 2004 
r. zniszczonych zostało 41,1 km 
dróg, 12 mostów i 44 przepusty. 
Udało się odbudować 10,54 km 
dróg, 2 mosty i 1 przepust, czyli 
27,89 % w stosunku do ponie-

sionych strat. W 2006 r zakres 
strat był znaczniejszy. Objął 65 
km dróg, 17 mostów i 26 przepu-
stów, z czego odbudowano 4,84 
km dróg i 4 mosty, czyli 11,78% 
w stosunku do poniesionych strat. 
To wyraźne za mało, stąd apel do 
przedstawicieli władz centralnych 
o pomoc i wsparcie finansowe. 

Deklaracji ze strony Grzegorza 
Tomaszewskiego w tym zakresie 
nie było, ale poinformował, że w 
I kwartale br. przedłużony bę-
dzie Radzie Ministrów Program 
Ochrony Dorzecza Górnej Wisły. 
Realizacja tego programu – za-
inicjowanego m.in. przez posła 
Witolda Kochana ma na celu 
poprawę infrastrukturę przeciw-
powodziowej i obejmuje okres do 
2013 r. Powinien z niego również 
skorzystać powiat gorlicki. Na 
zakończenie spotkania wójtowie 
i burmistrz zgłosili do przed-
stawicieli władz państwowych 
ogromne potrzeby finansowe 
na naprawę dróg, proponując, 
by część z środków z akcyzy 
na paliwo przeznaczać na drogi 
gminne, miejskie i powiatowe, a 
nie w całości wykorzystywać na 
autostrady i drogi krajowe. 

(d) 

O skutkach powodzi i środkach na ich usuwanie 
Debata w Starostwie

O przyszłości szpitali 
konferencja w Skołyszynie

przekształceń. Wszystkie szpi-
tale przekształcone w zakłady 
niepubliczne  uzyskały płynność 
finansową, rentowność oraz – co 
jest bardzo ważne – wzrost zado-
wolenia pacjentów. Za wadę tego 
komercyjnego działania uważa 
sie konieczność płacenia podatku 
dochodowego, co podraża koszty
funkcjonowania. Brak jest również 
zapisów w Ustawie o działalności 
niepublicznych szpitali . Jeśli 

chodzi o sam proces przekształ-
cania szpitala publicznego w 
niepubliczny, ale samorządowy, 
to jest on szybki jeśli tylko jest 
taka wola władz samorządowych 
i pracowników szpitala. W pre-
zentowanym przykładzie szpitala 
w Zamościu restrukturyzacja 
trwała 4 miesiące, a zatrudnienie 
w szpitalu niepublicznym znalazło 
87 % pracowników. 

(dr)

Forum Przewod-
niczących Rad

fot. E. Żarnowska

fot. E. Żarnowska



Str.

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

Str. 5Luty 2008Luty 2008

 Informację o celach i 
działaniach Związku przedsta-
wił gość sesji, przewodniczący 
Zarządu ZGZG Czesław Rakoczy, 
na co dzień wójt gminy Lipinki. 
Poinformował, że głównym 
celem tego stowarzyszenia jest 
reprezentowanie gmin wobec 
organów samorządu szczebla 
powiatowego i wojewódzkiego. 
Obradują na sesjach Zgromadze-
nia, które tworzą przewodniczą-
cy rad, burmistrzowie i wójtowie. 
Na tych spotkaniach poruszane 
są wszystkie istotne problemy 
Ziemi Gorlickiej. Często uczest-
nikami sesji są przedstawiciele 
władz centralnych, posłowie, se-
natorowie, ministrowie. Pozwala 
to poszerzyć wiedzę o sposobach 
rozwiązywania lokalnych proble-
mów oraz możliwości pozyski-
wania środków zewnętrznych 
na realizację inwestycji. Podej-
mowanie wspólnych zadań jest 
dzisiaj korzystne i opłacalne, 
zwłaszcza przy opracowywaniu 
programów ponadgminnych do-
tyczących ochrony środowiska, 
odpadów komunalnych, budowy 
sieci wodno- kanalizacyjnych. 
Wspólne opracowanie takich 
projektów jest korzystniejsze, 
bo tańsze. Podobnie jest z re-
alizacją. Aktualnie takim wielkim 
programem ZGZG jest zadanie 
pt. „Modernizacja i rozbudowa 
systemu gospodarki ściekowej 
i wodociągowej w zlewni rzeki 
Ropy”. W zakres tego zadania 
wchodzą wszystkie gminy. 
Zadanie znalazło się w grupie 
indywidualnych projektów du-
żych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko- na 
liście rozszerzonej przy orien-
tacyjnym koszcie 51 mln euro, 
a więc ok. 300 mln zł. Obecnie 
projekt przewiduje budowę 245 
km, kanalizacji i 94,6 km. wo-
dociągu. Realizacji tego zadania 
byłaby z korzyścią dla gmin, 
które nie są skanalizowane i 
mają problemy z wodą oraz dla 
m. Gorlice, które dysponuje dużą 
rezerwą wody oraz wykorzystu-
je tylko w połowie oczyszczalnie 
ścieków.

Po interesującym wy-

stąpieniu przewodniczącego 
Zarządu ZGZG Czesława Rako-
czego przystąpiono do realizacji 
dalszego porządku obrad. Radni 
złożyli interpelacje, przejęli infor-
mację burmistrza za okres mię-
dzysesyjny oraz podjęli uchwały 
m.in. w sprawie:

-    zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego na sfinansowanie 
zadania inwestycyjnego pt. 
„Termomodernizacja budyn-
ków mieszkalnych MZB”;

-    ustalenia najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego dla 
pracowników zatrudnionych 
w oświatowych jednostkach 
organizacyjnych prowadzo-
nych przez Gminę Miejską 
Gorlice.

     Na wniosek przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Finansów 
wprowadzono zmianę kwoty 
najniższego wynagrodzenia z 
kwoty 700 zł. na 800 zł. ( 14 
za, 2 przeciw, 3 wstrzymują-
cych);

- ustalenia stref płatnego 
parkowania oraz stawek za 
parkowanie. ( strefa A obej-
muje ulice: Wróblewskiego, 
Świeykowskiego, Rynek 
- droga wokół rynku, Mic-
kiewicza, Cicha, Wąska- 2 zł 
godzina parkowania), ( strefa 
B- ulica Armii Krajowej- 1,5 
zł.), ( Strefa C- ulice: Nad-
brzeżna, Ogrodowa, Koperni-
ka, Kromera, Niepodległości, 
Asnyka, Michalusa, Jagiełły, 
Plac Ogrodowa- Rzeźnicza- 1 
zł.);

- wyrażenie zgody na finansowa-
nie oświetlenia terenów nie 
będących własnością gminy, 
znajdujących się poza pasami 
dróg publicznych.(szacunkowa 
roczna kwota kosztów oświe-
tlenia terenów wewnętrznych 
na wszystkich osiedlach 
mieszkaniowych wyniesie 
rocznie ok. 30 tys. zł.)

Ponadto radni uchwalili 
plany pracy Komisji RM na rok 
2008 i przyjęli sprawozdania z 
pracy stałych Komisji RM za 2007 
r. ( w skrótach prezentujemy na 
str. 6 i 7).

XX Sesja Rady Miasta
21 lutego br. obradowała XX Sesja Rady Miasta. W bogatym 

porządku posiedzenia znalazł się punkt dotyczący informacji z pra-
cy Związku Gmin Ziemi Gorlickiej- stowarzyszenia samorządowego, 
które zrzesza miasta i gminy powiatu gorlickiego.

Aleksander Kumorkiewicz, przy-
pominając, że w wydatkach 
niewygasających na 2008 r. 
znajduje się kwota 30 tys. zł. 
na drogi dojazdowe i ciągi 
pieszo- jezdne przy MZS nr 
4, MZS nr 5 i MZS nr 3- pytał 
na jakim etapie jest realizacja 
tego zadania.

Franciszek Piecuch podjął temat 
parkowania samochodów koło 
Urzędu Skarbowego przy ulicy 
Bieckiej. Pytał, czy jest możli-
wość zagospodarowania pla-
cu z tyłu Urzędu na parking. 
Zwrócił również uwagę na stan 
starych ekranów przy obwod-
nicy ul. Parkowej, które ulegają 
korozji.

Eugeniusz Wędrychowicz pytał, 
czy prawdą jest, że z budżetu 
na 2008 r. zdjęto pozycję- "par-
king przy ulicy Słonecznej".

Alicja Nowak poruszyła problem Alicja Nowak poruszyła problem Alicja Nowak
bezpieczeństwa mieszkań-
ców oś. Kochanowskiego, w 
związku z przebiegającą siecią 
gazową wysokoprężną. Pocho-
dzi ona z lat sześćdziesiątych, 
dlatego pytała, czy widoczne 
na zewnątrz rury odpowiadają 
dzisiejszym normom unijnym, 
czy są prowadzone kontrole 
szczelności i czy mieszkańcy 
są bezpieczni.

Joanna Bubak, składając interpe-
lację, zadała trzy pytania:

-    Czy jest możliwość utworzenia 
w Gorlicach filii Regionalnego 
Ośrodka Europejskiego Fundu-
szu Społecznego;

-    Dlaczego z planu modernizacji 
i budowy urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych do 
2010 r. wypadły regiony o naj-
większych potrzebach (prosiła 
o uzupełnienie planu).

-    Dlaczego cena wody wraz z 
transportem rurociągiem dla 
wszystkich mieszkańców wy-
nosi 3,25 zł/m3 brutto, a dla 
mieszkańców, którym woda 
jest dostarczana transportem 
samochodowym ( cysterną) 
cena wynosi 24,27 zł/m3.

Henryk Plato nawiązał do wcze-
śniej składanych interpelacji 
dotyczących zamontowania 
bankomatu na oś. Magdalena 
i pytał, na jakim etapie jest 
realizacja.

Interpelacje i zapytania
Ryszard Ludwin poruszył temat 

budowy zbiornika paliw na 
stacji MZK, pytając, jaka jest 
gwarancja jego wykonania w 
2008 r. Pytał też, czy nie lepiej 
zainstalować na krytej pływalni 
kamerę, która kontrolowałaby 
szkółki pływackie, niż zbierać 
informacje o dochodach 
właścicieli szkółek w Urzędzie 
Skarbowym.

Mariola Migdar pytała, czy został 
ogłoszony konkurs na prowa-
dzenie działalności Klubu Inte-
gracji Społecznej. W związku z 
widocznym nieporządkiem na 
posesji wzdłuż chodnika ul. 
Kołłątaja w kierunku „ Biedron-
ki” pytała, kto jest właścicielem 
tego terenu.

Eugeniusz Liana, nawiązując do 
wcześniej składanej interpe-
lacji radnego B. Szczerbania 
dotyczącej starej kaflarni przy 
ul. Węgierskiej, pytał o jej 
realizację.

Jadwiga Wójtowicz wsparła tę 
interpelację podkreślając, że 
jest to sprawa bezpieczeń-
stwa ludzi, zwłaszcza, że zło-
miarze naruszają konstrukcję 
budynku.

Roman Dziubina przypomniał, 
że w br. obchodzić będziemy 
90 rocznicę odzyskania nie-
podległości, dlatego zwrócił 
się z prośba, by rewitalizować 
pomnik Bohaterów Ziemi 
Gorlickiej.

W marcu „Kurier” W marcu „Kurier” W marcu „Kurier” 
zaprasza na:

-    Wernisaż wystawy fotografii Wernisaż wystawy fotografii Wernisaż wystawy fotografii Wernisaż wystawy fotografii 
ze zbioru Czesława Jodłow-ze zbioru Czesława Jodłow-ze zbioru Czesława Jodłow-ze zbioru Czesława Jodłow-
skiego „Balony z powietrza” skiego „Balony z powietrza” skiego „Balony z powietrza” skiego „Balony z powietrza” 
(03.03. Muzeum Regionalne (03.03. Muzeum Regionalne (03.03. Muzeum Regionalne (03.03. Muzeum Regionalne 
PTTK)

-    Wernisaż wystawy w Mu-Wernisaż wystawy w Mu-Wernisaż wystawy w Mu-
zeum Dworu Karwacjanów zeum Dworu Karwacjanów zeum Dworu Karwacjanów zeum Dworu Karwacjanów 
i Gładyszów : Janusz Janczy i Gładyszów : Janusz Janczy i Gładyszów : Janusz Janczy i Gładyszów : Janusz Janczy 
– rzeźba. Wystawa muzeal-– rzeźba. Wystawa muzeal-– rzeźba. Wystawa muzeal-– rzeźba. Wystawa muzeal-
na ze zbiorów Muzeum Ziemi na ze zbiorów Muzeum Ziemi na ze zbiorów Muzeum Ziemi na ze zbiorów Muzeum Ziemi 
Bieckiej ( 14.03 godz. 18.00 Bieckiej ( 14.03 godz. 18.00 Bieckiej ( 14.03 godz. 18.00 Bieckiej ( 14.03 godz. 18.00 
– Dwór Karwacjanów)

-    Wystawę „Książka prosi Wystawę „Książka prosi Wystawę „Książka prosi Wystawę „Książka prosi 
czytelnika” (27.03 MBP )
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INFORMACJA 
BURMISTRZA
O ważniejszych decyzjach i działa-
niach Burmistrza Gorlic za okres

od 11stycznia  do 10 lutego 
2008 r.  (fragmenty)

1.   Podpisano umowy - dotacje na 
realizację zadań publicznych z 
zakresu Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:

-     z Klubem Narciarskim MAGURA 
P&P w Gorlicach na dofinanso-
wanie wypoczynku zimowego dla 
dzieci i młodzieży na kwotę 1.000 
zł.,

-     z Parafią p.w. św. Jadwigi Kró-
lowej w Gorlicach na dofinan-
sowanie wypoczynku zimowego 
dla dzieci i młodzieży „FERIE W 
PRZYSTANI” na kwotę 1.000 zł.,

-     z Uczniowskim Klubem Sporto-
wym „PIĄTKA” na dofinanso-
wanie wypoczynku zimowego na 
kwotę 1.000 zł.,

-     z Międzyszkolnym Klubem Narciar-
skim w Gorlicach na prowadzenie 
profilaktycznej działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 
na kwotę 1.000 zł.,

-     z Parafią p.w. Narodzenia Naj-
świętszej Marii Panny w Gorlicach 
na prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym pro-
wadzenie zajęć pozalekcyjnych 
(kwota 6.000 zł).,

-     z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci 
w Gorlicach na prowadzenie profi-
laktycznej działalności informacyj-
nej i edukacyjnej w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, prowadze-
nie zajęć pozalekcyjnych, organi-
zację konkursów: (na kwotę: Klub 
Jubilat ul. Kopernika – 3.000 zł, ul. 
Tuwima – 8.000 zł).,

-     z Klubem rekreacyjno- sporto-
wym EKSTRIM w Gorlicach na 
dofinansowanie akcji wypoczynku 
zimowego (na kwotę 2.000 zł).,

-     ze Stowarzyszeniem Gorlicki Klub 
Abstynenta „Egida” na wspoma-

ganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu proble-
mów uzależnień od używek na 
kwotę 18.000 zł.,

-     z Parafią p.w. św. Jadwigi Królo-
wej w Gorlicach na prowadzenie 
profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w 
szczególności dla dzieci i mło-
dzieży w tym prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych – „BLIŻEJ SIEBIE” 
na kwotę 1.000 zł.,

-     z Parafią p.w. św. Jadwigi Królo-
wej w Gorlicach na prowadzenie 
profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w 
szczególności dla dzieci i mło-
dzieży w tym prowadzenie zajęć 
pozalekcyjnych. – BAWIMY SIĘ 
I UCZYMY W „PRZYSTANI” na 
kwotę 4.000 zł.,

-     z Kuchnią dla Ubogich „CARITAS” 
w Gorlicach na wspomaganie 
działalności i n s t y t u c j i , 
stowarzyszeń i osób fizycznych 
służącej rozwiązywaniu proble-
mów alkoholowych - profilaktyka 
w „KUCHNI  DLA UBOGICH” na 
kwotę 2.000 zł.,

-     z Domem Rehabilitacyjno-Opie-
kuńczym „CARITAS” w Gorlicach 
na dofinansowanie działalności 
świetlicy socjoterapeutycznej 
w zakresie zapewnienia opieki 
dziennej i wychowania dzieci i 
młodzieży z rodzin niewydolnych 
wychowawczo, z problemem al-
koholowym, z rodzin niepełnych 
– na kwotę 2.000 zł.,

-     z KS „Glinik – Karpatia” w Gor-
licach na dofinansowanie akcji 
wypoczynku letniego i zimowego 
dla dzieci i młodzieży - na kwotę 
2.000 zł.,

-     z Międzyszkolnym Klubem Spor-
towym „RADOŚĆ” w Gorlicach na 
dofinansowanie akcji wypoczynku 
zimowego i letniego dla dzieci i 
młodzieży – na kwotę 1.000 zł.

2.   Rozpoczęto prace nad aktualiza-
cją Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego Miasta Gorlice. 
Pierwszy etap to sporządzenie 
Raportu z realizacji Strategii Roz-
woju Społeczno-Gospodarczego 
Miasta Gorlice w okresie czerwiec 
2006 – grudzień 2007 (poprzedni 
Raport obejmował okres od maja 
2004 do czerwca 2006). Po 
opracowaniu i opublikowaniu 
na stronie internetowej miasta 
Gorlice zbiorczego Raportu za 
okres maj 2004 – grudzień 2007 
odbędą się w marcu spotkania ro-
bocze dot. trzech domen Strategii: 
„Zmiana charakteru gospodarcze-
go miasta”, „Rozwój funkcji tury-
stycznych miasta”, „Edukacja”.

3.   W Gminnym Centrum Informacji 
od 11 stycznia do 10 lutego 2008 
r. prowadzona jest nadal bieżąca 
działalność związana przede 
wszystkim z udzielaniem bez-
robotnym informacji o ofertach 
pracy - (34 osoby), udzielaniem 
porad indywidualnych - (38 
osób), informacji o kursach i 
szkoleniach, założeniu działal-
ności gospodarczej, szkołach, 
uczelniach wyższych. Strona 
Gminnego Centrum Informacji  
cieszy się ogromną popular-
nością, gdyż do 10.02.2008 r. 
odwiedziło ją 17 300 osób. 

4.   W wyniku nawiązania współpra-
cy 8 lutego 2008 r. pracownik 
GCI uczestniczył  w szkoleniu: 
pisanie projektów z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
w priorytecie VI -  rynek pracy 
otwarty dla wszystkich, działanie 
6.1 – poprawa dostępu do zatrud-
nienia oraz wspieranie aktywno-
ści zawodowej w regionie, pod 
działanie 6.1.1. - wsparcie osób 
pozostających bez zatrudnienia 
na regionalnym rynku pracy.

      Szkolenie to jest początkiem cyklu 
działań związanych z przygotowy-
waniem się do pisania projektu z 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

5.   Przeprowadzono rozmowy z P. 
Oswaldo Nino-Wenezuela – fir-
ma PRODUCTOS ORGANICOS 
w sprawie zakupu działki ok. 0,30 
ha pod budowę zakładu produk-
cyjnego. Środki do rekultywacji 
i odkażania terenów skażonych 
produktami ropopochodnymi 
(węglowodorami). 

6.   Z dniem 11.02.2008 r. w wyniku 
konkursu P. Andrzej Przybyło-
wicz objął obowiązki Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. 

7.   Konkurs na Kierownika Miejskie-
go Zarządu Budynków nie został 
pozytywnie rozstrzygnięty, ponie-
waż dwaj kandydaci nie spełniają 
warunków konkursu. 

8.   W celu podjęcia racjonalnej decy-
zji w sprawie warunków funkcjo-
nowania szkółek pływackich   na  
Krytej  Pływalni   wystąpiono  do    
Urzędu  Skarbowego   z  prośbą 
o przedstawienie odpowiednich 
informacji (6 szkółek odmówiło 
przekazania żądanych informacji 
dyrektorowi OSiR). 

9.   Prowadzono   rozmowy   z   Prowadzono   rozmowy   z   
przedstawicielami  firmy  TENG 
w   sprawie  inwestycji w Gorli-
cach m.in. w sprawie przerobu 
odpadów komunalnych i budowy 
obiektu usługowo-handlowego. 

 Komisja Spraw Społecznych 
W Komisji Spraw Społecz-

nych pracowało 7 radnych. Odbyła 
22 posiedzenia. Frekwencja wynio-
sła 99,75%. W miesiącu maju i paź-
dzierniku członkowie Komisji odbyli  
posiedzenia w terenie poświęcone 
wizjom lokalnym u osób ubiega-
jących się o przydział mieszkań.  
W 2007 r. opiniowała: wnioski o 
zameldowanie; przydziały lokali 
mieszkalnych; listy oczekujących 
na mieszkanie; zamiany mieszkań; 
zaległości czynszowych; propozy-
cję stawek czynszowych za lokale 
mieszkalne; budżet Miejskiego Za-
rządu Budynków oraz budżet Miej-
skiego Ośrodka Opieki Społecznej. 
Odbyła 51 wizji w terenie. Rozpa-
trzyła 51 interwencji u Burmistrza 
Miasta w sprawie przyspieszenia 
przydziału mieszkań. 

W wyniku odbytych posie-
dzeń komisja skierowała 68 wnio-
sków do Burmistrza Miasta. 

Przewodnicząca komisji:

 Jolanta DOBEK

Komisja Praworządności i Bez-
pieczeństwa Publicznego 

Komisja Praworządności 
i Bezpieczeństwa Publicznego 
odbyła 15 posiedzeń. Pracowały 
w skladzie: Eugeniusz Wędrycho-
wicz- przewodniczący, Bogumił 
Szczerbań – z-ca, Jolanta Dobek 
– sekretarz, Roman Dziubina, 
Zbigniew Grygowicz, Franciszek 
Piecuch.

W roku 2007 zajmowała 
się przede wszystkim problematy-
ką ujętą w trzech grupach proble-
mowych:
I – w zakresie bezpieczeństwa:

zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców zasobów komu-
nalnych w szerokim zakresie 
ewentualnych zagrożeń, dzia-
łań Straży Miejskiej na terenach 
miejskich – ulicach oraz pla-
cach, gdzie przebywają dzieci, 
bezpieczeństwa użytkowników 
ulic, chodników, dróg, terenów 
rekreacy6jnych, informacja 
Komendy Powiatowej Policji i 
Straży Miejskiej przed i w czasie 
„Dni Gorlic”, a także działania 
Policji w zakresie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w 
mieście w 2006 r. i zamierze-
nia na rok 2007. Posiedzenie 
odbyło się w siedzibie KPP w 
obecności Komendanta Policji, 
Burmistrza Miasta, Przewod-
niczącego RM, dzielnicowych 
rewirów i 12 Przewodni-
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czących Zarządów Osiedli, 
przeciwdziałanie przemocy i 
agresji w świetle szkolnego 
programu „Zero tolerancji  dla 
przemocy w szkole”, transport 
niebezpiecznych materiałów i 
produktów drogami i ulicami 
miasta wg opinii Powiatowej 
Straży Pożarnej i Inspektorów 
Ruchu Drogowego, sprawność 
poruszających się pojazdów, 
przygotowanie sprzętu, środ-
ków transportu, materiałów 
do okresu zimowego.

II - w zakresie bezpieczeństwa i 
praworządności:organizacja 
letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży w zakresie zapew-
nienia bezpiecznych i zgod-
nych z prawem form i działań 
z uwzględnieniem warunków 
dla osób niepełnosprawnych, 
spotkania z przedstawicielem 
Państwowej Inspekcji Pracy 
w Nowym Sączu, Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej nt. 
przestrzegania prawa pracy i 
bezpiecznych warunków pracy 
i prawa sanitarnego w firmach 
i instytucjach na terenie Gor-
lic, informacja przedstawiciela 
Starostwa Powiatowego nt. 
prawa konsumentów w sfe-
rze bezpiecznych towarów, 
głównie artykułów żywnościo-
wych, zadania i oddziaływanie 
na zjawiska patologiczne w 
rodzinach. Przestrzeganie 
ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości w świetle działań 
MOPS i MKRPA, zapewnienie 
bezpieczeństwa w budynkach 
i na terenach administro-
wanych przez  Spółdzielnie 
Mieszkaniowe. Utrudnienia i 
niedogodności dla osób nie-
pełnosprawnych.

III – w zakresie praworządności:
przestrzeganie przepisów 
prawa i bezpieczeństwa oraz 
higieny pracy w Urzędzie Miej-
skim i podległych jednostkach 
burmistrzowi, przestrzeganie 
prawa na terenie miasta Gor-
lice wg danych i opinii Sądu 
Rejonowego i Prokuratury 
Rejonowej, przedstawienie 
Komisji złożonych skarg i 
wniosków przez mieszkańców 
miasta – informacja Sekretarza 
Miasta dotyczyła także sposo-
bu rozstrzygnięcia skarg, 
przestrzeganie przepisów 
prawa pracy w sprawach oso-
bowych pracowników, ustaw 
i zarządzeń wewnętrznych 
burmistrza jako kierownika 
jednostki, obiegu dokume 

tów wewnątrz i na zewnątrz 
Urzędu.

 Komisja wypracowała 
7 wniosków zmierzających do 
bezpieczeństwa mieszkańców.  
Zaopiniowanych zostało 19 pro-
jektów uchwał na sesję RM oraz 
zapoznała się z licznymi pismami 
skierowanymi przez przewodniczą-
cego RM. W tym zakresie Komisja 
wydała 39 opinii.

           Przewodniczący Komisji:

      Eugeniusz WĘDRYCHOWICZ

 Komisja  Oświaty  i  Kultury  

W okresie sprawozdaw-
czym odbyło się 20 posiedzeń.   
Komisja opiniowała  projekty   
uchwał  dotyczących  budżetu    
Miasta,    programu  i przezna-
czenia środków Miejskiej Komisji 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, regu-
laminu wynagrodzeń nauczycieli, 
świadczeń zdrowotnych dla na-
uczycieli, ustalenia odpłatności 
za przedszkola miejskie. Komisja 
złożyła szereg wniosków skiero-
wanych do burmistrza Miasta: 
pozostawienie 

Przedszkola nr 8 w dotych-
czasowym budynku, utrzymanie 
dotychczasowej sieci przedszkoli 
miejskich, wygospodarowanie 
w Domu Polsko – Słowackim 
miejsca dla ekspozycji prac Klubu 
Twórców im. Alfreda Długosza, 
zakupienie książek do Biblioteki 
Pedagogicznej, zakup nagród dla 
uczestników I Dyktanda  Powiato-
wego, udział  członków  Komisji  
Oświaty i Kultury w konkursach 
na dyrektorów  w placówkach 
oświatowych i kulturalnych, 
udziału członków Komisji Oświa-
ty i Kultury w komisji mającej 
na celu podział środków na sto-
warzyszenia kultury fizycznej, 
kultury, oświaty i turystyki, pod-
wyżki płac najniżej zarabiających 
pracowników obsługi w szkołach i 
przedszkolach, powołania zespołu 
d/s funkcjonowania OSiR – u,  re-
montów placówek  oświatowych,  
kulturalnych i  poprawy  bazy 
sportowej, wprowadzenia nagród 
dla opiekunów olimpijczyków, 
sfinansowania  przez  budżet 
Miasta dojazdów uczniów na 
konkursy przedmiotowe organi-
zowane przez Kuratora Oświaty i 
na zawody sportowe o charakterze 
ponadgminnym, wyodrębnienia w 
budżecie środków na działalność 
Młodzieżowej Rady Miasta.

Komisja podczas swoich 

posiedzeń  zapoznała się z ar-
kuszami organizacyjnymi szkół i 
przedszkoli, organizacją Miejskie-
go Zespołu Szkół  nr 1, realizacją 
płac na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego nauczycieli 
oraz potrzebami w zakresie remon-
tów szkół, przedszkoli, budynków 
Gorlickiego Centrum Kultury, kina, 
obiektów OSIR- u, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej.

Większość wniosków Komi-
sji zostało pozytywnie załatwione. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
w 2007 roku została oddana do 
użytku nowa sala gimnastyczna 
przy MZS nr 1, wykonano remont 
i termomodernizację Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej oraz Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 3 w Gliniku.

Przewodnicząca Komisji:

Joanna BUBAK

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Rady 
Miasta Gorlice V  kadencji: Czesław 
Gębarowski – przewodniczący, 
Maria Czeszyk – z-ca przewod-
niczącego, Zofia Pawełek – sekre-
tarz, Roman Dziubina – członek , 
Augustyn Mróz – członek

W okresie objętym spra-
wozdaniem Komisja Rewizyjna 
odbyła 19 posiedzeń. Zgodnie z 
planem pracy Komisja Rewizyjna 
kontrolowała:

*   Prawidłowość procesu de-
cyzyjnego organów Urzędu 
Miasta dotyczącego ronda 
przy Stawiskach i lokalizacji 
przy nim Pawilonu Usługowo-
Handlowego        

*   Sposób rozpatrywania i zała-
twiania skarg wpływających 
do Burmistrza

*   Realizacje wydatków w ra-
mach programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

*   Działalność statutową Zarzą-
dów Osiedli: Glinik, Magdalena, 
Krasiński

Komisja analizowała:

*   Wykonanie budżetu Miasta 
Gorlice za 2006 rok,wniosek 
o udzielenie absolutorium.

*   Realizację dochodów Miasta 
Gorlice z działu podatki po 
pierwszym kwartale 2007 
roku

*   Realizację inwestycji termomo-
dernizacji Miejskiego Zespołu 

Szkół nr.4 

*   Wykorzystanie środków z 
budżetu Miasta Gorlice na re-
alizację zadań przez wybrane 
fundacje i stowarzyszenia 

*   Umowy dotyczące najmu po-
mieszczeń przez OSiR 

*   Umowy dotyczące dzierżawy 
pomieszczeń w miejskich 
zespołach szkół

Wszystkie szkoły wypraco-
wują dodatkowe fundusze.

Przewodniczący Komisji:

Czesław GĘBAROWSKI

Komisja  Budżetu i Finansów 
Odbyło się 26 posiedzeń. 

Liczba stałych członków wynosiła 
12 osób, a frekwencja była bliska 
100%Aktywność komisji można po-
kazać w trzech obszarach;  budżet 
(opiniowanie: projektu, zmian w cią-
gu roku, sprawozdania i informacji 
o wykonaniu); bieżące opiniowanie 
projektów uchwał i korespondencji 
wpływającej do komisji; realizacja 
tematyki przyjętej w rocznym 
planie pracyZrealizowano: Analizę 
sprawozdania rocznego z wykona-
nia budżetu 2006, wypracowując 
wnioski do udzielenia absolutorium; 
Przyjęto informację o stanie mienia 
komunalnego miasta Gorlice; Ana-
lizę funkcjonowania i osiągniętych 
wyników MZK; Przyjęto informację 
o przebiegu wykonania budżetu 
miasta za I półrocze 2007; Analizę 
systemu wynagradzania w Urzędzie 
Miejskim i  w jednostkach; Przyjęto 
informację o stanie pozyskiwania 
środków zewnętrznych  do bu-
dżetu; Analizę zasad finansowania 
zarządów osiedli.

Nie wszystkie tematy zo-
stały zrealizowane ze względów 
obiektywnych co będzie skutko-
wało wnioskami do planu pracy 
na rok 2008. 

Wnioski do pracy:
Cel – uchwalić nowy budżet 

w grudniu 2008. Realnie dopaso-
wać tematykę prac z uwzględnie-
niem zapisów ustawowych oraz  
odniesieniem się do rozwiązywa-
nia najistotniejszych problemów; 
Dostosować terminy posiedzeń 
Rady Miasta w miesiącu grudniu w 
celu sprawniejszego opiniowania 
projektu budżetu na 2009.Dokonać 
zmian w harmonogramie prac nad 
budżetem przesuwając na początek 
oświatę i inwestycje gdyż najmoc-
niej skutkują w projekcie.

Przewodniczący Komisji

Aleksander Kumorkiewicz
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Taki był temat szkolenia 
zorganizowanego 15 lutego br. 
przez Gorlickie Stowarzyszenie 
„Seccurrere” przy współpracy 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Gorlicach i KP Po-
licji w Gorlicach. Uczestniczyły 
osoby zajmujące się w powiecie 
szeroko zrozumianą problematy-
ką przemocy w rodzinie, ponad 

60 osób, głównie pracownicy 
urzędów gmin, kuratorzy, na-
uczyciele, pedagodzy, policjanci, 
pracownicy socjalni, przedstawi-
ciele służby zdrowia oraz komisji 
przeciwdziałania i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. W 
tej grupie był przewodniczący 
Miejskiej Komisji – Zbigniew 
Grygowicz. Szkolenie prowadził 

Jarosław Polanowski – proku-
rator Prokuratury Okręgowej w 
Warszawie, który jest równocze-
śnie konsultantem prawnym dla 
Ogólnopolskiego Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie. "Nie-
bieska Linia", dla Fundacji "Dzieci 
Niczyje" oraz członkiem Rady  
ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. Z zaprezentowanej 
informacji wynika, że sprawcy 
przemocy to 70% mężczyźni, 
a w 30% kobiety. Nie zawsze ta 
przemoc związana jest z biedą 
i alkoholem. Przemoc obecna 
jest we wszystkich grupach 
społecznych i zawodowych. 
Głównym celem szkolenia było 
praktyczne zastosowanie przepi-
sów prawa wobec przemocy w 
rodzinie, szczególnie dotyczące 
izolowania sprawcy od ofiar, try-
bu ścigania. Zakończone zostało 
sprawozdaniem z realizowanego 
w powiecie gorlickim programu 
„Przeciw przemocy. Budowa 
lokalnych koalicji – interwencje 
w przemocy domowej”.

(dd)

Przepraszamy - 
Uzupełniamy
W ostatnim numerze 

„Kuriera Gorlickiego” ukazała się 
niepełna lista sponsorów Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Serdecznie przepraszamy za cho-
chlik drukarski, który wkradł się 
do tekstu. W obecnym numerze 
podajemy sponsorów, którzy zo-
stali pominięci:„BASTION” Firma 
Rozrywkowa, Marek Wójtowicz, 
„Budglim” F P – H – U Gorlice, 
Fabryka Maszyn „Glinik” S.A.,  
SPH „Jedność”, Nowak Alicja, 
Hurtownia Papieru „Papirus”, 
Przedsiębiorstwo Usługowo 
– Produkcyjno – Handlowe Sp. 
z o. o. „OTECH”,  PCK Gorlice, 
„PEPS” Dom Handlowy, Podod-
dział Antyterrorystyczny Policji 
w Krakowie, Szkoła Policealna 
– Ratownik Medyczny Gorlice, 
Radio Kraków, Telewizja TVN, 
Uzdrowisko „Wysowa” S.A. 

Jeszcze raz serdecznie prze-
praszamy i dziękujemy wszystkim 
sponsorom za ofiarność i wspar-
cie, dzięki któremu mógł odbyć się 
kolejny finał WOŚP. Liczymy na 
dalszą współpracę. 

Prawo wobec przemocy w rodzinie
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Kolejny raz mieszkańcy 
Osiedla Młodych spotkali się w 
czasie karnawału na corocznej 
zabawie zorganizowanej przez 
Zarząd Osiedla nr 5 w świetlicy 
przy ul. Tuwima 6. W tym roku 
okres karnawału był bardzo krótki, 
więc spotkania te dublowały się w 
różnych Zarządach, ale mimo to 
w naszej zabawie brało udział 80 
osób. Rozpoczęła się po godz. 19, 
po zakończeniu żałoby narodowej, 
ale w ramach rekompensaty zosta-
ła przedłużona do godziny 2-giej w 
nocy. Do tańca przygrywała nam 
kapela pod batutą Mariana Leonar-
da, która towarzyszy nam od kilku 
lat. Przewodnicząca Zarządu Maria 
Jamro witając przybyłych gości, ży-
czyła wszystkim, aby w 2008 roku 
nie zabrakło im szczęścia, radości 
i miłości. Przypomniała słowami 
piosenki, że „upływa szybko życie, 
jak potok płynie czas”, ale w ten 

Tradycyjnie od 2004 roku 
Zarząd Osiedla Nr 12 w Gorlicach 
organizuje dla mieszkańców tego 
osiedla z początkiem nowego 
roku spotkania. Ich celem jest 
integracja mieszkańców na rzecz 
odpowiedzialności za wygląd 
osiedla. Nie można nadmienić o 
zaangażowaniu się w te spotkania 
dyrekcji szkoły. Podnosi to rangę 
takich imprez. Są to organizowane 
i przedstawiane spektakle słowno-
muzyczne w wykonaniu młodzieży 
z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4. 
W spotkaniach uczestniczą też pe-
dagodzy będący na emeryturze i 
obecnie uczący. Wszyscy obejrzeli 
spektakl opracowany przez Teresę 
Dąbrowską i Krystynę Gruszkow-

„Walentynki” to święto 
ulubione przez młodzież. Chcąc 
pokazać uczniom jak przyjemnie 
można spędzić ten dzień w MZS 
nr 4 nauczyciele poloniści – Ewa 
Bugno, Krystyna Gruszkowska, 
Anna Brożek – zorganizowali 
Szkolny  Konkurs Recytatorski pt. 
„Miłość niejedno ma imię”.

- Trzeba młodzieży pokazać 
takie formy zajęć, które byłyby alter-

ską pt. – „Piękno świata to jego 
różnorodność”. O muzykę do 
niego zadbał Stanisław Dziedziak. 
Spektakl przedstawiał tańce, pio-
senki i stroje z różnych krajów 
świata, prowadził do konkluzji, że 
świat jest piękny w całej swojej 
różnorodności. Obecnością swo-
ją spotkanie zaszczycili burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz, Sekretarz 
Urzędu Miasta Maria Kuźniarska 
– Pęczek, radni z osiedla oraz 
sponsorzy. Przy zastawionych 
stołach, o których estetyczny 
wygląd zadbali członkowie Za-
rządu Osiedla, przy współudziale 
pracownic stołówki szkolnej, ba-
wiono się grubo po północy.

J.Z

karnawałowy wieczór trzeba za-
pomnieć na chwilę o codziennych 
kłopotach i bawić się. Aby uczest-
nicy mieli siłę do tańca, zadbaliśmy 
również o żołądek, częściowo po-
przez catering, a częściowo dania 
przygotowali sami członkowie 
zarządu. W kuchni pomagała nam 
Małgorzata Janiszewska, a na sali 
kelnerka Aneta Gawlik. Był gorący 
obiad na początek, potem prze-
platały się danie zimne i gorące, 
a zakończyliśmy tradycyjnym 
śledzikiem. Nie zabrakło również 
wędlin, sałatek, soków i słod-
kich ciast. Jako Zarząd Osiedla 
chcieliśmy tą drogą jeszcze raz 
podziękować wszystkim gościom 
i mieszkańcom, którzy skorzystali 
z naszego zaproszenia, jak również 
i tym, którzy wspierali nas finan-
sowo oraz pracą w przygotowaniu 
całej zabawy. 

Maria Jamro

natywą dla nudy i „skusiły” uczniów 
do przyjścia do szkoły w godzinach 
popołudniowych. Nam to się uda-
ło. Szkolny Konkurs Recytatorski 
był idealnym wprowadzeniem w 
walentynkowy nastrój – mówi 
Ewa Bugno, inicjatorka konkursu. 
Celem konkursu było nie tylko 
wyłonienie najlepszych recytato-
rów w szkole, ale zainteresowanie 
młodzieży poezją. Uczniowie uczyli 

się wzorowej recytacji wybranego 
przez siebie, ulubionego wiersza 
o miłości. Konkurs obejmował 
wszystkich uczniów klas IV – VI 
SP oraz gimnazjalistów. Najlepsi 
recytatorzy Szkoły Podstawowej nr 
4 w Gorlicach: 1. Rafał Stabach, 2. 
Paulina Siorek, 3. Anita Tomasik.

W gimnazjum jury miało 
więcej pracy, bo poziom prezenta-
cji był wyrównany i bardzo wysoki, 
toteż przyznano pięć nagród: 1. 
Klara Sikora, 2. Magdalena Woj-
narska, 3. Ola Ludwin, 4.Patrycja 
Mika, 5. Liliana Szlanta Zwycięzcy 
konkursu otrzymali nagrody książ-
kowe ufundowane przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Konkurs był 
wpisany do szkolnego programu 
profilaktyki i realizowany w ramach 
tego programu. Z uwagi na duże 
zaangażowanie uczniów na pewno 
będzie kontynuowany w przyszłych 
latach.

Piotr GajdaPiotr Gajda

Gwarnie i  wesoło na 
Osiedlu Młodych

Spotkanie na Osiedlu 
„Krasińskiego”

Walentynki w "Czwórce"Walentynki w "Czwórce"
Z OKAZJI DNIA 

KOBIET  WSZYSTKIM 
GORLICZANKOM GORLICZANKOM 
ŻYCZENIA ZDROWIA ŻYCZENIA ZDROWIA 
UŚMIECHU RADOŚCI UŚMIECHU RADOŚCI 
I MIŁOŚCI 

ŻYCZY BURMISTRZ, ŻYCZY BURMISTRZ, 
PRZEW. RADY MIASTA, PRZEW. RADY MIASTA, 
RADNI I RADA REDAKCYJNA
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Rok 2007 na Osiedlu 
„Chopina” rozpoczął się zabawą 
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. 
Imprezę te poprzedziły zawody 
sportowe w ramach Turnieju 
Sportowego Miasta i Gminy, któ-
re odbyły się w dniu 1 czerwca 
na stadionie Zespołu Szkół Tech-
nicznych przy ul. Michalusa. Dzień 
później, 2 czerwca Zarząd Osiedla 
Nr 4 przy współpracy z Gorlickim 
Centrum Kultury zorganizował 
wspomnianą zabawę dla dzieci w 
wieku 3 – 10 lat w GCK. Pomimo 
usilnych starań ze strony Zarzą-Portal świątyniusilnych starań ze strony Zarzą-Portal świątyni

du Osiedla nie udało się nakłonić 
młodzieży z Osiedla do zorgani-
zowania zawodów sportowych w 
okresie letnim, a także do udziału 
w rozgrywkach halowej piłki noż-
nej organizowanej przez OSiR w 
wakacje. Natomiast powiodła się  
inicjatywa Zarządu uporządkowa-
nia piaskownicy na placu zabaw 
i boiska do koszykówki. Pomoc 
w tym zakresie udzieliły Zarząd 
SM „Mariampol”, zalecając na-
prawę ogrodzenia piaskownicy 
i finansując zakup piasku do 
uzupełnienia w piaskownicy oraz 
boiska do siatkówki. W dniu 24 

października, spełniając życzenie 
emerytów i rencistów zorgani-
zowaliśmy uroczyste spotkanie, 
które odbyło się w hotelu „Glinik”. 
Część kosztów imprezy pokryli jej 
uczestnicy, pozostała – na mocy 
podjętej uchwały przez Zarząd 
Osiedla – pokryto z funduszu 
przyznanego na działalność sta-
tutową. Imprezę zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele władz 
miasta, policji, oraz zaproszeni go-
ście. Rok 2007 Zarząd Osiedla Nr 
4 – Osiedle Chopina, zakończył 
zabawą mikołajkową dla dzieci. 
Spotkanie z Mikołajem odbyło się 
w dniu 7 grudnia, a uczestnikami 
były dzieci w wieku 3 do 10 lat. 
Wsparcia finansowego imprezy 
dla dzieci udzielił Wydział Oświaty, 
Kultury i Sportu, Przedsiębiorstwo 
Remont. Prod. Maszyn Elektr. 
„Prymus” – p. Joanna Spólnik, 
Zarząd SM „Mariampol”, Przesięb. 
Usługowo – Handlowe „Bet – Stal” 
– p. J. Strugała. Uzyskano także 
wsparcie w postaci rzeczowej od 
placówek handlowych ( słodycze 
i przybory szkolne). Sponsorami 
byli: „Lider” s.c. J. Augustyn, 
T. Halik, ul. Michalusa, Przed-

siębiorstwo Handlowe „Alko” 
– J. Konopka, Firma Handlowa 
„Triomen” S. Liana, A. Spólnik, 
M. Januś, P.H.U. „Małgorzatka” 
– M. Malinowska ul. Michalu-
sa, Sklep Spożywczo – Przem, 
„Mariampol” ul. Chopina. Dzięki 
wsparciu darczyńców zarówno 
poczęstunek dla dzieci w czasie 
zabawy, jak również upominki 
wręczane dzieciom przez Mikoła-
ja były o wiele bogatsze. W liczbie 
uczestników spotkania uwzględ-
niono także niepełnosprawnych z 
Osiedla. Wszystkim sponsorom, 
którzy na przestrzeni roku 2007 

165 lat temu, 27 lutego 1843 r. urodził się w Kanadzie , 27 lutego 1843 r. urodził się w Kanadzie 
William Henry Mac Garvey, twórca przemysłu naftowego w powie-William Henry Mac Garvey, twórca przemysłu naftowego w powie-
cie gorlickim, założyciel w Gliniku Mariampolskim rafinerii nafty cie gorlickim, założyciel w Gliniku Mariampolskim rafinerii nafty 
i warsztatów naprawczych – zalążka dzisiejszej FM „Glinik” S.A.( i warsztatów naprawczych – zalążka dzisiejszej FM „Glinik” S.A.( 
125 lat temu , w 1883 r.). Był fundatorem szkoły, ochronki i kaplicy 125 lat temu , w 1883 r.). Był fundatorem szkoły, ochronki i kaplicy 
w tymże Gliniku. 

KALENDARIUM GORLICKIE 

wspierali naszą działalność, skła-
damy serdeczne podziękowania i 
wyrazy wdzięczności. Dziękujemy 
też władzom miasta za wspieranie 
działalności Zarządu Osiedla, dy-
rektorowi i pracownikom GCK za  
pomoc w organizowaniu wszel-
kiego rodzaju imprez oraz Kuźni 
„Glinik”, która na prośbę Zarządu 
Osiedla Nr 4 wykonała nieodpłat-
nie bramki przenośne do piłki 
nożnej dla najmłodszych zawod-
ników Osiedla Chopina. Członkom 
Zarządu Osiedla za współpracę i 
zaangażowanie w działalność na 
rzecz Osiedla składamy serdeczne 
podziękowanie. 

Przew. Zarządu Osiedla Nr 4 

Łucja Hul

60 lat temu, w 1948 r. rozpoczęła się przebudowa gorlic-, w 1948 r. rozpoczęła się przebudowa gorlic-
kiego Ratusza wg. projektu inż. J.Baruta, zakończona w 1950 r. 

Osiedle "Chopina"w 2007 Osiedle "Chopina"w 2007 r.
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Działanie MAGURYCZA 
utrwalone na fotografii.

Chociaż „MAGURYCZ” 
dopiero od roku jest stowarzy-
szeniem, jako nieformalna grupa 
ochrony sztuki sepulkralnej i małej 
sakralnej architektury przydrożnej 
działa ponad 20 lat. To dzięki pasji 
młodych ludzi pod przywództwem 
duchowym Szymona Modrzejew-
skiego – dziś przewodniczącego 
MAGURYCZA, wyremontowano 
setki nagrobków, dziesiątki 
krzyży i przydrożnych kapliczek 
w zapomnianych przez historię 
i ludzi – po Holocauście Żydów, 
w zapomnianych przez historię 
i ludzi – po Holocauście Żydów, 
w zapomnianych przez historię 

15 lutego br. W sali im. 
Ks. Bronisława Świeykowskiego 
odbył się wernisaż wystawy „Hi-
storia pod tytułem z Newsweek”. 
To przegląd wydarzeń i zjawisk 
utrwalonych na okładkach tego 
tygodnika w latach 1933-2001. 
Blisko 70 tematów, ponad 300 
zdjęć. Ilustrują problematykę 
polityczną, społeczną, kulturalną. 
Przypominają podboje Hitlera 
i wojnę w Wietnamie, karierę 

To już ósma edycja nagrody 
Most Starosty. Nagroda prestiżo-
wa, wyraz uznania dla wielkich 
osobowości w dziedzinie kultury, 
których korzenie są na Ziemi 
Gorlickiej. Stąd wyszli, by swoimi 
talentami, wiedzą, osiągnięciami 
dzielić się z mieszkańcami Polski, 
Europy i świata. Ale nie "spalili za 
sobą mostów" do swojej małej oj-
czyzny. Powracają i mówią o niej, 
bo to ich „kolebka”. By uhonorować 
takich twórców, artystów, polityków 
starosta powiatu gorlickiego nagra-
dza symbolicznym Mostem Staro-
sty. Bo most łączy i zbliża ludzi. W 
tym roku kapituła przyznała nagrodę  
Most Starosty Januszowi Sepioło-
wi – dziś senatorowi RP, wcześniej 

marszałkowi Małopolski, wspania-
łemu humaniście, architektowi, hi-
storykowi sztuki, politykowi. Zawsze 
pamięta o Gorlicach, miejscu swych 
urodzin, dzieciństwa, młodości. Słu-
ży tej ziemi. Szczególnie troszczy się 
o zabytki. Był inicjatorem utworzenia 
nowej instytucji muzealno- kulturnej 
– Małopolski Szlak Architektury Sa-
kralnej – z kościołami i cerkwiami 
Beskidu Niskiego oraz Pogórza. 
Był wzruszony odbierając statuetkę 
Most Starosty: - „Most to symbol 
szczególny. Stoi ponad tym, co 
przepływa i przemija. Takim mo-
stem, który trwa pomimo upływu 
czasu, jest nasze dziedzictwo 
kultury.” 

(red)(red)

wysiedleniach Łemków, Bojków wysiedleniach Łemków, Bojków 
i Niemców – cmentarzy grec-
kokatolickich, prawosławnych, kokatolickich, prawosławnych, 
ewangeickich i żydowskich kirku-
tów. To piękne dzieło Magurycza tów. To piękne dzieło Magurycza 
zostało zauważone i docenione w zostało zauważone i docenione w 
kraju i zagranicą. Są laureatami na-
grody im. Sergio Veira de Mello na grody im. Sergio Veira de Mello na 
rzecz pokojowego współistnienia i rzecz pokojowego współistnienia i 
współdziałania społeczeństw, reli-
gii i kultury, nagrody Pro Publico gii i kultury, nagrody Pro Publico 
Bono w dziedzinie kultury i dzie-
dzictwa narodowego oraz dyplomu dzictwa narodowego oraz dyplomu 
Ambasady Izraela za działalność na Ambasady Izraela za działalność na 
rzecz ochrony dziedzictwa kultury rzecz ochrony dziedzictwa kultury 
żydowskiej w Polsce. 

(dd) (dd) 

24 lutego br. w sali teatral-
nej Gorlickiego Centrum Kultury 
odbył się XII Finał MISS BABY. 
W konkursie w tym roku wzięła 
udział rekordowa liczba dzieci 
– 42. Próby rozpoczęły się już w 
okresie feryjnym i odbywały się 
dwa lub trzy razy w tygodniu pod 
okiem instruktorek Barbary Fugiel 
i Bogusławy Rączki.

Dzieci pokonywały tremę 
i nieśmiałość prezentując swoje 
możliwości aktorskie na zawodowej 
scenie teatralnej. Nawiązywały się 
przyjaźnie. W barwnym korowodzie, 
przy pełnej widowni, która gromki-
mi barwami nagradzała każde 
dziecko, finaliści zaprezentowali 
się w trzech wejściach: prezentacja 
własna, artystyczna (wierszyk, pio-

CUM TACENT CLAMANT

Historia w Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów

Beatlesów, ale i upowszechnianie 
tabletki antykoncepcyjnej. Foto-
grafie są podpisane, opatrzone 
krótkim komentarzem, objaśniają 
wydarzenia zgodnie z duchem 
towarzyszącego artykułu. Do-
skonała lekcja historii widzianej 
oczami ówczesnych dziennikarzy 
– z perspektywy czasu widz ogląda 
amerykańską wizję świata w XX i 
u progu XXI wieku.

(dd)

Most Starosty dla senatora

senka, taniec) oraz stroje bajkowe 
(królewny, wróżki, pszczółki, cza-
rownice, muszkieterzy, batmani, 
kowboje).Przepiękne, pomysłowe, 
kolorowe stroje wzbudziły wielki 
zachwyt wśród publiczności. Naj-
młodsi uczestnicy mieli 3 latka, a 
najstarsi 9. Jurorzy mieli poważne 
problemy z wyborem NAJ…, 
dlatego jednogłośnie zdecydowali 
przyznać I miejsce wszystkim dzie-
ciom. Każde zostało nagrodzone 
koroną, dyplomem oraz paczuszką 
ze słodyczami. Prawdziwą niespo-
dzianką dla dzieci i publiczności był 
olbrzymi „płonący tort”, który wje-
chał na scenę przy wygaszonych 
światłach, a ufundowany był przez 
Marię Olczyk – właścicielkę Domu 
Weselnego „Akropol”. 

MISS  BABY 2008
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W dniu 7 luty br. Zarząd 
Powiatowy LOK wspólnie z 
Dyrekcją MZS nr 6 w Gorlicach 
zorganizował zawody strzeleckie 
w strzelaniu z karabinka pneu-
matycznego w ramach akcji 
„ZIMA-2008”. Zawody były prze-
znaczone dla wszystkich dzieci 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych powiatu gorlickiego. Wzięło 
w nich udział ponad 30 osób. 
Uczestnicy zawodów strzelali  z 
karabinka pneumatycznego 4,5  
mm do tarczy sportowej TS –1  
na odległość 10 m. Prowadzono 
klasyfikacje indywidualną w kate-
gorii dziewcząt i chłopców wśród 
uczniów szkół podstawowych 
oraz  szkół gimnazjalnych. Klasy-
fikacja   indywidualna dziewcząt  
– szkoły podstawowe klasy I-III,  
I miejsce - Anna Podraza. Kla-

syfikacja indywidualna chłopców 
– szkoły podstawowe klasy I-III,  I 
miejsce –Jakub Kuchta. Klasyfika-
cja indywidualna chłopców – szkoły 
podstawowe klasy IV-VI, I miejsce 
– Jarosław Janas. Klasyfikacja   
indywidualna dziewcząt  – szkoły 
gimnazjalne, I miejsce – Milena 
Sałdan. Klasyfikacja indywidualna 
chłopców – szkoły gimnazjalne, I 
miejsce – Michał Kukuła.  Zawody 
sędziowali i prowadzili: Wiesław 
Ćwiklik, Zdzisław Woźniak i Marek 
Podraza.  Dzięki pomocy finansowej 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gor-
licach wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy, nagrody oraz upominki. 
Okolicznościowe puchary oraz 
medale ufundował również Urząd 
Miasta w Gorlicach oraz Starostwo 
Powiatowe.

Zawody strzeleckie w ramach akcji „ZIMA –2008”

W ramach akcji zimowej Gorlickie Centrum Kultury w 
okresie ferii zorganizowało dla dzieci i młodzieży szereg im-
prez, które pozwoliły spędzić jej pożytecznie wolny czas. Były  to 
imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym itp. 
Jedną z nich był wyjazd na kulig do Regatowa, dla dzieci w wieku 
9-16 lat. Z sześciu świetlic osiedlowych prowadzonych przez GCK. 
W sumie pojechało 84 dzieci pod opieką 12 opiekunów, w dwu 
autokarach. Chociaż kulig nie dopisał, bo śnieg stopniał, zastąpiła 
go jazda bryczkami. Nie umniejszało to atrakcji, humory dopisy-
wały. Po powrocie z jazdy, w karczmie wyposażonej w specjalne 
palenisko, dzieci  piekły kiełbasę i  popijały herbatę.  Koszt przewozu 
do Regatowa i jazdę bryczkami pokryło GCK.

J.Z.

Ferie zimowe z GCK 


