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"Proście wy Boga o takie mogiły "Proście wy Boga o takie mogiły "
Które łez nie chcą, ni skargi ni - żałości,
Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły 

Na dzień przyszłości ..."
M. Konopnicka "Na cmentarzu"M. Konopnicka "Na cmentarzu"

ŚWIĘTO ZMARŁYCH ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

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

Zaduszki 2007

fot. D. Dziubina
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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

WYBORY DO SEJMU I SENATU 
W GORLICACH

Frekwencja wyborcza w 
Gorlicach wyniosła 52,6%. 
Weryfikacji w walce o mandat 
posła poddało się w naszym 
okręgu 16 kandydatów z terenu 
powiatu gorlickiego. Do senatu 
wybieraliśmy spośród 7 kandy-
datów, jednak formalnie wśród 
nich nie było  nikogo z naszego 
rejonu. Poniżej prezentujemy 
dokładne i ostateczne wyniki 
głosowania w 22 Obwodowych 
Komisjach Wyborczych zloka-
lizowanych na terenie Gorlic. 
Oto wyniki w głosowaniu do 
Sejmu: 

Komitet Wyborczy Samoobro-
na Rzeczypospolitej 

Nr 2 - Grabowski Tadeusz - 75 
Nr 10 - Szkaradek Bożena - 4
Nr 15 - Kosiba Filip – 18 
Nr 16 - Wilczak Jan – 7 

Komitet Wyborczy PSL
Nr 4 - Nalepka Jerzy – 476 
Nr 9 - Kaszyk Stanisław – 67

KKW Lewica i Demokraci 
Nr 3 - Knapik Jan – 769 
Nr 7 - Kukla Rafał – 449 
Nr 9 - Pawełek Grzegorz – 53

KW Pis
Nr - 6 Bartuś Barbara – 2233
Nr - 9 Gryzik Robert – 653 

Nr - 13 Tarasek Tomasz - 23 
KW LPR

Nr 9 - Holender Krzysztof – 26
KW PO 

Nr 5 - Kochan Witold – 3709
Nr 15 - Wąsowska – Schirmer 

       Halina – 120 
Nr 15 - Wąsowska – Schirmer 

       Halina – 120 
Nr 15 - Wąsowska – Schirmer 

Nr 17 - Smołkowicz Andrzej – 59 
A to już wyniki w głosowa-

niu do Senatu 
Adamczyk Franciszek - 3753
Fałowski Kazimierz -     317 
Kogut Stanisław -         6896 
Sas Stanisław -             1546
Skorupa Tadeusz -        2628
Wiktor Józef -               1168
Zegzda Leszek -            2945

Jak g łosowal i śmy w Gor l icach

NASZA POSŁANKA
Barbara Bartuś- ZAPAŁ

l. 40; prawnik; pracownik Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Gorlicach; radna Gminy Lipinki II 
kadencji; w latach 90-tych członek NSZZ „ Solidar-
ność” i członek partii ZCHN; od 1996 r. przewod-
nicząca Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji 
wsi Lipinki; członek Zarządu Lokalnej Fundacji 
Oświatowej w Lipinkach , radna Rady Powiatowej 
obecnej kadencji
Priorytety w regionie:
-     poprawa infrastruktury
-     zwiększenie dostępności mieszkańców do usług 

medycznych m.in.: stworzenie ośrodka leczenia 
onkologicznego 

-     wprowadzenie zmian prawnych ułatwiających pro-
wadzenie działalności przez małe przedsiębiorstwa

WYBORY  2 007  W  GORL I CACH
21 października br.- dzień wyborów do Sejmu i Senatu RP- był dla Gorlic i Powiatu Gorlickiego 

wyjątkowo szczęśliwy. Po raz w historii parlamentaryzmu wolnej i niepodległej Polski, nasza „ mała 
ojczyzna” ma dwóch posłów- poprawnie posłankę i posła. V kadencja- skrócona - była bez gorlickiego 
posła, w VI samorządy gmin, miast i powiatu, wspierać będą Barbara Bartuś- Prawo i Sprawiedliwość 
oraz Witold Kochan- Platforma Obywatelka. Otwiera się wielka szansa dla rozwoju Ziemi Gorlickiej.

NASZ POSEŁ

Witold Kochan- DOŚWIADCZENIE

l. 51; socjolog; radny sejmiku małopolskiego 
(1998-2002); starosta gorlicki(2002-2005); 
wojewoda małopolski (2005-2006); wicesta-
rosta gorlicki ( 2006-2007); przewodniczący 
Małopolskiego Ruchu Samorządowego Ziemi 
Gorlickiej - mieszkaniec Gorlic

Najważniejsze sprawy dla regionu:

-    poprawa finansowania dróg samorządowych

-    wprowadzenie zmian systemowych w służbie 
zdrowia

-    zdobycie środków na  inwestycje zapobie-
gające powodziom, np. poprzez realizację „ 
Programu dorzecze Górnej Wisły”            

Urząd Miejski w Gorlicach 
informuje, że dnia 14 listopada 
2007 r. na terenie Gorlic zostania 
przeprowadzona zbiórka odpa-
dów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. W związku z tym , 

uprzejmie prosimy o wcześniejsze 
ich przygotowanie i wystawienie w 
wyznaczonych miejscach, tak aby w 
dniu zbiórki wszystkie w/w odpady 
mogły zostać zebrane. Informacja 
o punktach zbiórki odpadów znaj-

duje się na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
www.gorlice.pl/miasto/ i na tablicy 
ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu. 
Ponadto informacje te zostaną 
umieszczone na tablicach i słupach 
ogłoszeniowych na terenie miasta.

OGŁOSZENIE
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MIĘDZYNARODOWO W RATUSZU

23 października br. w sali 
posiedzeń Rady Miasta burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz podejmo-
wał uczestników projektu Sokra-
tes Comenius, którzy przez kilka 
dni gościli w Miejskim Zespole 
Szkół nr 5 im. ks. J. Twardow-
skiego. To głównie nauczyciele 
szkół podstawowych z L' Etrat we 
Francji, Carmagnoli we Włoszech, 
Imposty w Katalonii ( Hiszpania) 
oraz z Diyarbakiru w Turcji. Bur-
mistrz Sterkowicz przedstawił w 
zarysie historię i teraźniejszość 
Gorlic, ważne wydarzenia i posta-
cie związane z naszym miastem. 
Mówił również o roli samorządu 
w życiu lokalnej społeczności. 

Podkreślił też, jak bardzo Gorlice 
stawiają dziś na turystykę. Żało-
wał, że uroków miasta i okolic nie 
mogą goście zobaczyć i podziwiać 
z wieży Ratusza. Mimo wszystko 
– bez względu na pogodę, życzył 
miłego pobytu w Gorlicach. Pro-
blem gorlickiej oświaty przybliżył 
gościom kierownik Wydziału 
Oświaty Kultury i Sportu Alek-
sander Augustyn. Przedstawił 
system funkcjonowania szkół i 
przedszkoli, inwestycje związane 
z termomodernizacją oraz, co spę-
dza sen z oczu władz miasta, czyli 
niż demograficzny. Na zakończe-
nie goście otrzymali pamiątkowe 
suweniry .

Roman Dziubina

23 października br. , z 
krótką wizytą w Ratuszu prze-
bywał ambasador Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej w 
Polsce Victor Ashe, w towarzy-
stwie Konsula Generalnego w 
Krakowie, Anne Hall. Wcześniej 
zapowiadana wizyta związana była 
z pobytem ambasadora na Ziemi 
Gorlickiej i zwiedzaniem zabytków 
wpisanych na listę światowego dzie-
dzictwa kulturowego- kościółków w 
Sękowej i Binarowej. W rozmowie 
z burmistrzem Kazimierzem Ster-
kowiczem, ambasador Victor Ashe 
dzielił się swoimi wrażeniami. Pod-
kreślił uroki krajobrazu Pogórza i 
Beskidu oraz piękny i nowoczesny 
wygląd miasta. Burmistrz K. Ster-
kowicz przybliżył gościom historię 
Gorlic, podkreślając, że Ziemia 
Gorlicka była kolebką przemysłu 
naftowego, a w mieście nad rz. 
Ropą zapłonęła pierwsza  na świe-
cie lampa naftowa skonstruowana 
przez mieszkającego wówczas w 
Gorlicach Ignacego Łukasiewicza. 

Mówił również o „przełomie pod 
Gorlicami” w 1915 r.- największej 
bitwie I wojny światowej na froncie 
wschodnim. Przypomniał też postać 
gen. Kazimierza Pułaskiego- wspól-
nego bohatera Polaków i Ameryka-
nów, który przebywał w Gorlicach 
i na Ziemi Gorlickiej w1770 r. 
dowodząc konfederatami walczą-
cymi z armią rosyjską o wolność i 
suwerenność Polski. To wydarzenie 
przypomina pomnik Pułaskiego w 
Parku Miejskim. Ambasador Victor 
Ashe potwierdził, jak wielkim bo-
haterem w Stanach Zjednoczonych 
jest Kazimierz Pułaski, który 9 wrze-
śnia 1779 r. poległ pod Savannah, w 
walce o niepodległość tego kraju, co 
również przypomina  piękny pomnik 
w tej miejscowości.

W tej krótkiej, ale ciekawej 
rozmowie poruszono także proble-
matykę społeczno- gospodarczą 
miasta i regionu oraz…wyniki 
wyborów parlamentarnych.

(d)

25 października br. swoją 
misję w Polsce zakończył Konsul 
Generalny Republiki Czeskiej w 
Katowicach, dr Josef Byrtus. Był 
częstym gościem w Gorlicach i na 
Ziemi Gorlickiej. Wiele zrobił dla 
odnowy nekropolii żołnierskich 
z I wojny światowej, na których 
swą wieczną wartę znaleźli Czesi- 
żołnierze walczący w „ przełomie 
pod Gorlicami” w armii austro- 
węgierskiej. Zawsze uczestniczył 
w majowych uroczystościach- w 

Pożegnanie Konsula- 
przyjaciela Gorlic

rocznicę Bitwy pod Gorlicami. Stał 
się inicjatorem Dni Czeskich w Gor-
licach. To dzięki niemu gorliczanie 
mieli możliwości podziwiać prace 
malarskie i  fotograficzne znanych 
czeskich artystów, prezentowane 
na wystawach w Dworze Karwa-
cjanów oraz zachwycać się nie-
powtarzalnymi recitalami solistki 
Teatru Śląskiego w Opawie, Olgi 
Prochazkowej, z akompaniamen-
tem Frantiśka Śmida. 

Uroczystość pożegna-
nia Konsula odbyły się w Sali 
marmurowej Śląskiego Urzędu 
nia Konsula odbyły się w Sali 
marmurowej Śląskiego Urzędu 
nia Konsula odbyły się w Sali 

Wojewódzkiego w Katowicach na 
przyjęciu z okazji Święta Państwo-
wego Republiki Czeskiej. Uczest-
niczyli wójtowie, burmistrzowie 
i starostowie wielu gmin i miast 
Małopolski- wśród nich burmistrz 
Gorlic- Kazimierz Sterkowicz. W 
imieniu władz miasta i mieszkań-
ców podziękował Josefowi Byrtu-
sowi za owocne lata współpracy.

(dr)

Goście z Francji, Włoch, Hiszpanii i Turcji

Ambasador Stanów 
Zjednoczonych w Ratuszu

Gorliczanie na spotkaniu w 
Bardejowie

26 października br., na 
zaproszenie ogrodników z Barde-
jowa, delegacja Gorlic  uczestni-
czyła w uroczystości z okazji 50 . 
rocznicy założenia Słowackiego 
Związku Ogrodników ( Zahradka-
rov). Rocznice i okolicznościowe 
spotkania związane z rolnictwem 
przyzagrodowym, sadownictwem, 
obchodzone są w Słowacji bardzo 
uroczyście. W okolicach Bardejo-
va jest aktualnie 38 ogrodów 
zorganizowanych na terenach 
pagórkowatych  wokół miasta. Ze 
sprawozdania prezesa Powiato-
wego Związku Ogrodników Jana 
Ćipczowskiego i wystąpienia 
wego Związku Ogrodników Jana 
Ćipczowskiego i wystąpienia 
wego Związku Ogrodników Jana 

burmistrza Bardejowa dr. Borysa 

Hanuszczaka oraz z materiałów z 
konferencji pogłębiliśmy wiedzę o 
historii ogrodów w Bardejowie. 

Nasza gorlicka oficjalna 
delegacja- burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz (działkowicz) Sekre-
tarz Maria Kuźniarska - Pęczek, 
prezes ogrodu im. Korczaka 
Henryk Mika, prezes ogrodu 
im. T. Kościuszki Robert Czech, 
działkowicz Jerzy Mika i radny 
Eugeniusz Wędrychowicz, też 
działkowicz - przekazała na ręce 
gospodarza uroczystych obcho-
dów Medal 650-lecia i 90. rocznicy 
Bitwy Gorlickiej oraz pamiątkową 
fotografie miasta Gorlice.

Eugeniusz Wędrychowicz

fot. J.Knot



Str. 4 Październik 2007Październik 2007

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

Str.

 Jan Pamuła - to aktualnie 
rektor Akademii Sztuk Pięknych 
Krakowie, absolwentem Wydziału 
Malarstwa i Grafiki tejże uczelni w 
1968 r. Studiował też na Ecole Na-
tionale Superieure des Beaux Arts 
w Paryżu. Miał dziesiątki wystaw 
indywidualnych i zbiorowych w 
kraju oraz za granicą. Trudne ale 
proste w figuralnej formie malar-
stwo, ciekawa, czasem zmysłowa 
grafika. Wieloznaczność zmusza 
do intelektualnego wysiłku, da-
jąc satysfakcję indywidualnych, 

Moje miejsce na Ziemi

Gdzie jest to moje 
miejsce na Ziemi

Czy tu 
gdzie chodzę

biegnę lub stoję
Czy tam 

gdzie spocznę
snem otulony 

Jak ptak wędrowny
instynktem gnany
wracam uparcie
w ojczyste strony

Tam 
gdzie na wzgórzu 

dom błękitnieje
w oknach firanki 

i pelargonie
jest moje miejsce

z wszystkich 
najświętsze

Tu moja gwiazda
na nieboskłonie

25 października br. w 
„Dworze Karwacjanów” słu-
chacze Uniwersytetu Złotego 
Wieku – w cyklu „Vita brevis ars 
Longa” – uczestniczyli w „Wie-
czorze poetyckim” Zygmunta 
Adamkiewicza – krakowskiego 
poety. Równocześnie była to 
promocja zbiorku poetyckiego 
„Gdzie kolebka moja”. Bo poeta, 
prezes krakowskiej Grupy Poetyc-
ko – Literackiej „Złoty Klon”- po-
chodzi z podgorlickiej wsi Bystra 
– to jego „kołyska”,miejsce uro-
dzenia, dzieciństwa i młodości. 
„Tu stałem się cząstką świata” 
– pisze w wierszu „Tu wracam”. 
Tomik „Gdzie kolebka moja” – to 
pełne wspomnień emocji, wrażeń 
i refleksji powroty poety do jego 
„Świętej Ziemi”. Przekonali się 
o tym uczestnicy tego niepo-
wtarzalnego, pełnego przeżyć i 
wzruszeń „Wieczoru poetyckie-
go”, w  tym również goście Uni-
wersytetu – wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Zbigniew Grygowicz 
oraz kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Urzędu Miasta, 
Aleksander Augustyn. Płonące 
świece, dźwięki muzyki, magiczne 
mury Dworu Karwacjanów czyniły 

Wieczór poetycki w „Dworze Karwacjanów”

niezwykły nastrój tego jesiennego 
wieczoru Jesień zawsze skłania 
do zadumy. Wiersze czytane 
przez Zygmunta Adamkiewicza 
tym bardziej. Przenosiły każdego 
czasie – do ich kołysek i kolebek 
– miejsc gdzie przyszli na świat, 
rodzinnych domów, przypomi-
nały matkę, ojca, brata, siostrę, 
lata szkolne, miejsc których już 
nie ma , przeminęły, ale w pamię-
ci pozostały. Ale poeta nie tylko 
czytał, również zaśpiewał swoją 

REKTOR I GÓRAL w „Dworze Karwacjanów”
12 października br. odbył się wernisaż dwóch artystów – Jana Pamuły – grafika i malarza oraz Michała Gąsienicy – Szostaka – rzeźbiarza.

subiektywnych odkryć. 

Michał Gąsienica -  Szo-
stak to góral z Zakopanego. 
Rocznik 1936. Absolwent Liceum 
Technik Plastycznych w rodzinnej 

miejscowości. Studiował na Wy-
dziale Rzeźby Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Gdańsku 
(1961r.) Do 1968 r był na tej uczel-
ni nauczycielem i pedagogiem. 

Ale powrócił do swojej góralskiej 
dziedziny. W latach 1973- 1981 
był dyrektorem sławnej zakopiań-
skiej szkoły im. Antoniego Kenara. 
Jego pasją jest rzeźba – mocna i 
monumentalna - jak tatrzańskie 
granie. Ale uprawia też medalier-
stwo. Obie formy zaprezentował 
w Dworze Karwacjanów. Dobrze 
się komponowały w otoczeniu 
starych, surowych, kamiennych 
ścian „Dworu Karwacjanów”. 

Roman Dziubina

poezję wzruszając wierszem 
– pieśnią „Moje miejsce na Ziemi” 
– do łez … Oklaski i zakup zbior-
ku „Gdzie kolebka moja” – były 
największą nagrodą dla Autora, 
a wręczona przez przedstawicieli 
władz miasta miniatura Tereski 
z gorlickiego Rynku, będzie 
długo przypominać Zygmuntowi 
Adamkiewiczowi ten wieczór w 
„Dworze Karwacjanów”.

Roman Dziubina

Fot. M. Bobola

Fot. Y. Walecka
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W tajnym głosowaniu radni 
dokonali wyboru ławników. Do 
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, 
wybrano 7: Aleksander Augustyn, 
Maria Gucwa, Anna Mazur, Adam 
Nowak, Maria Surmanek, Zofia 
Szczepaniak, Celina Tarsa. Do Sądu 
Rejonowego w Gorlicach wybrano 
3 : Krystyna Kubala, Zyta Michnal, 
Zofia Zabierowska.  Do Sądu Re-
jonowego w Gorlicach, z zakresu 
orzekania w sprawach Prawa Pracy 
wybrano 11: Piotr Augustyn, Halina 
Boczoń, Maria Cieśla, Antoni Graca, 
Renata Kamińska, Elżbieta Klińska, 
Leszek Książko, Aleksander Liana, 
Jarosław Mocarski, Bronisława 
Szpotowicz, Maria Śliwa.

WYBÓR ŁAWNIKÓW

-    powołanie Komisji Statutowej: 
jej zadaniem będą prace nad 
zmianą Statutu Miasta, Regula-
minu Rady Miasta, Komisji Re-
wizyjnej oraz w Statutach Osiedli 
Samorządowych. W skład komisji 
weszli: Józef Abram, Czesław 
Gębarowski, Zbigniew Grygo-
wicz, Ryszard Ludwin, Augustyn 
Mróz, Franciszek Piecuch, Henryk 
Plato, Eugeniusz Wędrychowicz, 
Jadwiga Wójtowicz.

-     wyboru ławników do Sądu Rejo-
nowego Rejonowego Gorlicach, 
w tym ławników do orzekania w 
sprawach  z zakresu prawa pracy 
na kadencje 2008- 2012. 

-     wyboru ławników do Sądu 
Okręgowego w Nowym Sączu na 
kadencje 2008 – 2012.

-     zmian budżetu miasta na 2007 r. 
(w związku ze zwiększeniem do-
chodów budżetu o kwotę 754 352 
zł, o taką samą kwotę uległy 
zwiększeniu wydatki, m.in. na: 
przebudowę łącznika ul. Koper-

nika z ul. Krakowską – kwota 170 
00 zł; dotację celową dla OSiR na 
inwestycje w Małastowie (Elektro-
niczny System Obsługi Klientów 
130 tys. zł.) armatki śnieżne (75 
tys. zł. brutto), komplet gąsienic 
do ratraka (50 tys, zł brutto). 

-     ustalenie maksymalnej kwoty po-
ręczeń bankowych udzielanych w 
2007 r. dla SM „Pod Lodownią” 
na sfinansowanie termomoder-
nizacji budynków mieszkalnych 
– Kościuszki 24 i Kościuszki 26.

-     wyrażenie zgody przez Burmistrza 
Miasta Gorlice z Województwem 
Małopolskim umowy dotyczącej 
wspólnej realizacji inwestycji 
p.n. „Przebudowa chodnika 
prawoskrętnego w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 993 ul. Sienkie-
wicza Gorlicach o długości ok. 82 
m oraz wyznaczenie przejścia dla 
pieszych”.

-     udzielenia pomocy finansowej 
Samorządowi Województwa 
Małopolskiego ( kwota 70 tys. zł. 

XV SESJA RADY MIASTA
18 października br. obradowała XV sesja zwyczajna Rady Miasta. 

Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołów z XII, XIII i XIV sesji, radni 
odnieśli się do Informacji Burmistrza za okres od 16.09 do 10.10 2007 r. Po 
wyjaśnieniu wątpliwości Informacja została przyjęta. (fragmenty Informacji 
na str. 6) Następnie rozpoczęły się podejmowanie uchwał w sprawach:

Joanna Bubak: 

-     Jakie działania w roku 2008 
zostaną podjęte w sprawie bez-
pieczeństwa na ul. Sikorskiego 
(brak chodnika)

-    Czy będzie poprawiona nawierzch-
ni chodnika przy ul. Michalusa 

-     Kto jest pomysłodawcą urządzenia 
mieszkania w piwnicy bloku przy 
ul. Michalusa 35

Eugeniusz Wędrychowicz: 
-     Kiedy będą uzupełnione ubytki w 

spoinach kręgów kanalizacyjnych 
z ul. Słonecznej w kierunku ul. 
Blich.

-     Czy będą wzmocnione służby 
mundurowe wokół cmentarzy w 
czasie Święta Zmarłych

-     Kto zadbał o „nową szatę” Tereski 
na gorlickim Rynku.

Ryszard Ludwin:
-     Jakie korzyści finansowe ma bu-

dżet miasta ze sprzedaży gruntów 
w Strefie; jakie środki zostały w nią 
przez miasto zainwestowane. 

-     Na jakim etapie jest modernizacja 
przystanku przy ul. Podkościelnej

Alicja Nowak:
-     Kiedy wykonany zostanie remont 

lodowiska. Czy możliwe jest jego 
zadaszenie.

INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
-     Po raz kolejny pytała, o możliwość 

wykonania schodów od ul. Sien-
kiewicza do Krytej Pływalni.

Mariola Migdar: 
-     Ile napisano projektów, ile miasto 

pozyskało środków zewnętrznych 
– unijnych i krajowych. 

Jadwiga Wójtowicz:
-     Czy są jakieś zapisy prawne 

zakazujące uczniom ( szkół 
podstawowych i gimnazjalnych) 
przebywania w późnym godzinach 
wieczornych poza domem.

-     Jakie są efekty przystąpienia 
m.Gorlice do Stowarzyszenia 
Gmin Polsa Sieć "Energie Cites"

-     Czy prawdą jest, że w MZS nr 5 
są utrudnienia dla osób niepeł-
nosprawnych, które uczą się w 
działającym przy szkole studium 
( miasto ustaliło wyższe czynsze 
dla szkoły, która służy osobom 
niepełnosprawnym – uzupełnił 
radny Augustyn Mróz).

Czesław Gębarowski: 
 -    Czy możliwe jest zabezpieczenie 

środków na podwyżki dla pracow-
ników  MOPS w przygotowywa-
nym budżecie na 2008 r. 

Henryk Plato: 

-     Czy konieczna jest tygodniowa 

przerwa w dostawie wody ciepłej 
na oś. „Korczak”.

-     Jaki jest stan przygotowań do 
remontu ul. Łukasiewicza.

-     Jakie są przyczyny złej jakości 
wody na oś. Magdalena.

Józef Abram:

-     Jakie są możliwości przywrócenia 
stanowiska architekta miejskie-
go.

-     Czy są możliwości uzyskania 
zgody mieszkańców przy ul. 
Sikorskiego na wykup gruntów 
pod poszerzenie tej ulicy. 

Eugeniusz Liana: 

-     Czy jest możliwość poprawy 
nagłośnienia sali posiedzeń Rady 
Miasta.

-     Jaka jest szansa utworzenia par-
kingów płatnych przy ul. Jagiełły 
(k. poczty).

Roman Dziubina:

-     Czy możliwe będzie jeszcze w tym 
roku ufundowanie i umieszczenie 
w hollu ratusza tablicy upamięt-
niającej Józefa Baruta – architekta, 
historyka Gorlic, projektanta gor-
lickiego ratusza – w 40 rocznicę 
śmierci.

-    Czy nie należałoby w hollu Ratusza 

z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie przygotowania reali-
zacji zadania  p.n. „Przebudowa 
skrzyżowania ul. Sienkiewicza 
(drogi wojewódzkiej nr 977) z 
ulicami Ariańską i Szpitalną w 
Gorlicach). 

-    przygotowanie inwestycji p.n. 
„Budowa chodnika lewoskręt-
nego w ciągu drogi krajowej nr 
28 – ulicy Bieckiej. 

-    tryb udzielania i rozliczania dota-
cji do przedszkoli prowadzonych 
na terenie miasta przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne 
inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego.

-    zaopiniowanie projektu uchwa-
ły Rady Powiatu Gorlickiego 
dotyczącej przekształcenia 
Szpitala Specjalistycznego im. 
H. Klimontowicza w Gorlicach 
poprzez ograniczenie zakresu 
działalności ( wyłączenie ze 
struktur szpitala Stacji Dializ 
oraz Poradni Neurologicznej, 
które prowadzić będzie pod-
miot prywatny w tych samych 
pomieszczeniach i po podpi-
saniu kontraktu z NFZ.; długa 
dyskusja, wyjaśnienia dyrektora 
Mariana Świerza – dwie osoby 
się w głosowaniu wstrzymały)

-    uchwalenia rocznego progra-
mu współpracy Miasta Gorlice 
z organizacjami pozarządowy-
mi ustawowo uprawnionymi 
do prowadzenia działalności 
pożytku publicznego na rok 
2008. 

-    nadania imienia Domowi Pol-
sko – Słowackiemu ( Duśan 
Jurkowić – Słowak, architekt 
,projektant wielu cmentarzy 
wojennych z I wojny światowej 
na Ziemi Gorlickiej, m.in. na 
Magurze Małastowskiej).

opisać i objaśnić ścienny fresk z 
dawnej apteki Łukasiewicza 
przedstawiający Hygieję, w mi-
tologii greckiej boginię zdrowia

-     W związku z edukacją proekolo-
giczną prowadzoną w miejskich 
szkołach, czy i w jakim czasie 
możliwe byłby zakup koszy na 
surowce wtórne do gorlickich 
szkół.

-     Jaka jest możliwość wykonania 
przy wejściach i wyjściach ze 
szkół specjalnych bramek zwal-
niających, zabezpieczających 
przed nagłym wtargnięciom na 
ulicę.

-     Czy znajdujący się na wypo-
sażeniu miejskich szkół sprzęt 
audiowizualny wymaga wymiany 
na nowoczesne technologie.

-     Jakie są możliwości poszerzenia 
informacji dla gorliczan związa-
nej z ofertami imprez kulturalno 
- rekreacyjnych i sportowych 
z sąsiednich miast i gmin (np. 
N.Sącza, Jasła, Tarnowa).

-     Czy władze miasta mogą pod-
jąć interwencje i działania, by 
telewizja Kraków docierała do 
wszystkich mieszkańców Gorlic. 

-     Czy możliwa jest, przed jesienny-
mi słotami, naprawa dojścia do 
źródełka poniżej oś. Korczak.
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BUDŻET:
**   Zarządzeniem Nr 51/PL/2007 z 

17 września br. wprowadzono 
następujące zmiany: 
-    Zmniejszono plan finanso-

wy o 6 500 zł. na zadaniu 
pn. „Rewitalizacja Starówki 
Miasta Gorlice:” (niższe 
koszty opracowania doku-
mentacji projektowej).

-    Wyżej otrzymane środki 
finansowe przeznaczono na 
zadanie pn. „Budowa układu 
komunikacyjnego w terenie 
strefy gospodarczej przy ul. 
Bieckiej”. Środki finansowe 
strefy gospodarczej przy ul. 
Bieckiej”. Środki finansowe 
strefy gospodarczej przy ul. 

zabezpieczone niniejszą 
zmianą są niezbędne na 
wykonanie uzupełnienia 
mapy o dodatkowe pomia-
ry tj. wykonanie przekroi 
w miejscach wskazanych 
przez projektanta.

**   Zarządzeniem Nr 53/PL/2007 
z 25 września br. dokonano w 
oparciu o otrzymaną decyzję z 
Krajowego Biura Wyborczego 
zwiększenia dochodów i wydat-
ków o 700 zł. Dotację otrzymano 
na sfinansowanie kosztów znisz-
czenia dokumentów z wyborów 
samorządowych przeprowadzo-
nych w 2006 roku. Ponadto  
zmniejszono plan finansowy 
o 71 467  zł na zadaniu pn. 
„Rewitalizacja Starówki Miasta 
Gorlice” i kwotę przeznaczono 
na zadanie pn. „Odbudowa 
ulicy Korczaka”. Zabezpieczone 
środki na wymienionym zadaniu 
pozwolą na realizację otrzyma-
nej z MSWiA promesy (100 000 
zł) na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych.

**   Zarządzeniem Nr 56/PL/2007 z 
28 września br. dokonano:
1.   Zwiększenia dochodów i 

wydatków o 193 126 zł. w 
oparciu o otrzymane decyzje 
z Urzędu Wojewódzkiego w 
Krakowie z przeznaczeniem 
na:

-    dofinansowanie wypłaty do-
datków w wysokości 250 zł. 
miesięcznie na pracownika 
socjalnego zatrudnionego w 
MOPS – 16 900 zł,MOPS – 16 900 zł,MOPS – 16 900 zł,

-     dofinansowanie realizacji 
programu wieloletniego 
„Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” – 12 256 zł,

-     dofinansowanie świadczeń 
pomocy materialnej dla 
uczniów o charakterze 
socjalnym (stypendia) 
–  51 153 zł,

-     dofinansowanie pracodaw-
com kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych 
pracowników – 112 817 zł.

2. Zmniejszenia rezerwy ogól-
nej o 50 000 zł. i kwotę tą 
przeznaczono na: nagrody za 
udział we współzawodnictwie 
sportowym szkół podstawo-
wych i gimnazjów – 5 000 zł,  
drogę dojazdową do MZS Nr 5 
– 30 000 zł i modernizację MBP 
– 15 000 zł. 

INWESTYCJE:
1. Podpisane zostały umowy z Mi-

nisterstwem Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji Biuro d/s 
Usuwania Klęsk Żywiołowych 
nych i Administracji Biuro d/s 
Usuwania Klęsk Żywiołowych 
nych i Administracji Biuro d/s 

dla zadań pn.:
-    „odbudowa ulicy Dolnej”,
-    „odbudowa korpusu drogo-

wego ulicy Zagórzańskiej”.
2. Złożone zostały wnioski do 

Urzędu Wojewódzkiego o po-
zwolenie na budowę:
-    chodnika przy ulicy Dukiel-

skiej,
-     włączenia łącznika ulicy Pod 

Lodownią z ulicą Węgierską 
do ulicy Węgierskiej.

3. Wystąpiono do Starosty Gorlic-
kiego z wnioskiem o pozwolenie 
na budowę dla zadań pn.
-    „Oświetlenie ulic Sikorskie-

go, Zielona i Zakole”,
-    „Kanalizacja sanitarna Osie-

dle Dębina”.
4. Złożony został wniosek do Mini-

sterstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji Biuro ds. Usuwa-
nia Skutków Klęsk Żywiołowych  
Administracji Biuro ds. Usuwa-
nia Skutków Klęsk Żywiołowych  
Administracji Biuro ds. Usuwa-

o dotację na dofinansowanie 
odbudowy ulicy Korczaka.

5. Przekazano plac budowy dla za-
dania pn. „Kanalizacja deszczo-
wa ulicy Dukielskiej – Bocznej” 
w Gorlicach  I etap.

6. Zorganizowano spotkanie 
mające na celu opracowanie 
aktualizacji Wieloletniego  Pla-
nu Inwestycyjnego na lata 2008 
– 2012.      

GOSPODARKA KOMUNALNA :

1. Wykonano   remont   na-
wierzchni  ulicy  Granicznej  
–  boczna   na   łączną  kwotę 
68.090,00 zł, przy udziale 
środków z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych i Leśnych w 
wysokości 20.000 zł.

2. Wraz ze Strażą Miejską pro-
wadzone są intensywne kon-
trole gospodarki ściekowej na 
osiedlu Glinik Górny, w celu 
zobligowania mieszkańców do 
przyłączenia się do wykonanej 
przez miasto sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

3. W ramach obchodów „Sprzą-
tania Świata” przeprowadzono 
W ramach obchodów „Sprzą-
tania Świata” przeprowadzono 
W ramach obchodów „Sprzą-

akcję sprzątania  miasta, w 
której czynny udział wzięła 
młodzież z gorlickich szkół.

INNE
W miesiącu wrześniu zosta-

ła uruchomiona strona interneto-
wa Gminnego Centrum  Informacji 
- www.gci.gorlice.net.pl , na której 
zamieszczone są informacje odno-
śnie działalności GCI, Klubu Pracy 
i ŚHP. Od momentu otwarcia do 
śnie działalności GCI, Klubu Pracy 
i ŚHP. Od momentu otwarcia do 
śnie działalności GCI, Klubu Pracy 

dnia 10.10.2007 r. stronę odwie-
dziło 1945 osób. 

 Bieżąca działalność GCI 
wiąże się również z udzielaniem 
porad indywidualnych (130 
osób ), organizowaniem szkoleń 
aktywizacyjnych (5 szkoleń w tym 
uczniowie i poszukujący pracy 
– 85 osób).  

W zakresie działania WY-
DZIAŁU OŚWIATY, KULTURY I 

SPORTU:
1. Organizacja akcji „Bezpieczna 

Droga do Szkoły”.
2. Rozliczenie dotacji celowej na 

naukę języka angielskiego 
w klasach pierwszych szkół 
podstawowych od stycznia do 
sierpnia wykorzystano kwotę 
22 892 ,46 zł .

3. Rozliczenie dotacji celowej na 
dofinansowanie podręczników 
szkolnych w klasach   O-III -  
wypłacono 225 uczniom na 
kwotę 27 567 zł., oraz dofi-
nansowanie do jednolitych    
strojów    uczniom   szkół   
podstawowych   i   gimnazjów  
–  wypłacono 442 uczniom na 
kwotę 21 950 zł.

4. Wniosek do MEN o dofinan-
sowanie zakupu pomocy 
dydaktycznych i sprzętu szkol-
nego do nowo wybudowanych 
pomieszczeń w MZS Nr 1 na 
kwotę 78 597 zł.

5. Przygotowanie spotkania z oka-
zji  Dnia Edukacji  Narodowej:  
koncert  w  GCK, spotkanie w 
Urzędzie Miejskim Gorlice z 
nagrodzonymi nauczycielami.

12 października br. odbyło 
się posiedzenie Komisji. Głów-
nym punktem porządku było zapo-
znanie się z informacją Zarządów 
i Rad Nadzorczych Spółdzielni 
mieszkaniowych w sprawie 
zapewnienia bezpieczeństwa  
zdrowia i życia mieszkańców na 
terenach oraz w budynkach admi-
nistrowanych przez spółdzielnie; 
utrudnienia niedogodności osób 
niepełnoprawnych oraz zamie-
rzenia prowadzące do poprawy 
aktualnego stanu.

W posiedzeniu  uczestni-
czyli przedstawiciele gorlickich 
Spółdzielni Mieszkaniowych: „ 
Małopolska”- prez. Edward Igras, „ 
Osiedle  Młodych”- przewodniczący 
Rady Nadzorczej Jan Leśniowski; 
„ Mariampol”- wiceprezes Rafał 
Kukla; „ Krasińskiego”- przewod-
niczący Rady Nadzorczej Tadeusz 
Stępień. Wypowiedzi i opinie doty-
czące problematyki bezpieczeństwa 
na  osiedlach, utrudnienia dla osób 
niepełnosprawnych były podobne. 
Zdaniem prezesa Igrasa rozwiązy-
wanie tych problemów powinno 
być wspólne, bo tereny spółdzielni 
mieszkaniowych to obszar miasta. 
A poczucie bezpieczeństwa to do-
bry stan chodników, oświetlenie, 
bezpieczne place zabaw. Miesz-
kańcy osiedli spółdzielczych płacą 
podatki. Stąd spółdzielcy liczą na 
wspieranie inicjatyw i inwestycji 
przez władze miasta. Tak jest 
w wielu miastach i jest dobrym 
rozwiązaniem. Podobnego zdania 
był Jan  Leśniowski. Równocześnie 
podkreślił dobrą współpracę Zarzą-
du Osiedla i Spółdzielni z policją, 
która ogranicza dewastację małej i 
dużej architektury osiedlowej przez 
młodzież. Zwrócił uwagę na brak 
podjazdów w wielu miejscach na 
terenie osiedla. Natomiast Rafał 
Kukla zwrócił uwagę na niebez-
pieczną działalność tzw. złomiarzy 
na Osiedlu” Chopina”- zwłaszcza 
kradzież kratek ściekowych. Pro-
blemem stają się tzw. domokrąż-
cy, którzy naciągają ludzi starszych. 
Natomiast ze strony spółdzielni na 
bieżąco kontrolowany jest stan 
techniczny obiektów spółdzielni. 
W celu poprawy bezpieczeństwa 
trwa usuwanie starych drzew. 
Podobne działania prowadzone 
są przez SM. „ Krasińskiego”, 
o czym informował Tadeusz 
Stępień. Zwrócił uwagę na brak 
bezpieczeństwa  po dyskotekach, 
złą jakość chodników) oraz niezbyt 
bezpieczne dojście do MZS nr 4.

Komisja 
Praworządności 

INFORMACJA BURMISTRZA
o ważniejszych decyzjach i działaniach Burmistrza Gorlic za okres

od 16 września do 10 października 2007 roku (fragmenty)
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1 października br. odbyło 1 października br. odbyło 1 paździer
się spotkanie Komisji Oświaty i 
Kultury RM Gorlice z dyrektorami 
szkół podstawowych i gimnazjów  
celem zaprezentowania osiągnięć i 
problemów.

W temacie zadań inwesty-
cyjnych i remontowych podkreślano 
zadowolenie z przeprowadzonych 
termomodernizacji wykonanych w 
MZS nr 5  i MZS nr 4. Obecnie trwa 
termomodernizacja budynku MZS nr 3. 
Przygotowywane są plany i audyty dla 
MZS nr 6 i MZS nr 1. Od 1 października 
uczniowie MZS nr 1 korzystają z nowej 
sali gimnastycznej która polepszyła 
bazę sportową miasta. Oprócz termo-
modernizacyji we wszystkich szkołach 
pozostało do wykonania  kompleksowe 
zagospodarowanie otoczenia budynku 
szkolnego - drogi przeciwpożarowe, 
chodniki, miejsca postojowe, itp. 
Wysoko oceniana jest praca szkół. 
Oprócz zadań wynikających z pro-
gramu nauczania i programów wy-
chowawczych,  szkoły realizują szereg 
zadań dodatkowych. Opracowywane 
są i realizowane programy  dofinan-
sowywane ze środków zewnętrznych.  
Bardzo dobra jest współpraca Miejskiej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych  z peda-
gogami szkolnymi i nauczycielami 
w zakresie realizacji programów 
profilaktycznych. Dyrektor MZS nr 
6 ,Sławomir Kowalski, podziękował 

 Komisji Oświaty i Kultury 
Komisji Oświaty i Kultury za umożli-
wienie funkcjonowania  przedszkola na 
Korczaku w starym budynku.

W sprawach organizacyjnych 
dyrektorzy szkół wyrazili zadowole-
nie, że udało się  w bieżącym roku 
szkolnym pozytywnie załatwić sprawy 
kadrowe nauczycieli dzięki koordynacji 
Urzędu Miasta i współpracy ze wszyst-
kimi dyrektorami szkół.

Komisja Oświaty i Kultury w 
obecności dyrektorów szkół złożyła 
kilka wniosków o charakterze organi-
zacyjnym i finansowym. Najważniejsze 
z nich to zabezpieczenie znacznie więk-
szych środków z funduszy profilaktyki 
na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w 
szkołach oraz związany z tym wniosek, 
aby zadania z zakresu profilaktyki pla-
nować, realizować i rozliczać w ciągu 
całego roku kalendarzowego od stycz-
nia do grudnia, co umożliwi bardziej 
racjonalne ich wykorzystanie. Komisja 
złożyła wniosek o utworzenie funduszu 
nagród dla opiekunów laureatów i fi-
nalistów konkursów przedmiotowych. 
Komisja zaproponowała, aby przejazdy 
na konkursy przedmiotowe i  sportowe 
organizowane poza powiatem gorlic-
kim, były organizowane wspólnie dla 
wszystkich reprezentantów gorlickich 
szkół i finansowane ze środków 
zgromadzonych przy Urzędzie Miasta 
w dziale „Pozostała działalność”.  15 
października br odbyło się spo-
tkanie Komisji Oświaty i Kultury 

 Komisja  Budownictwa i 
Inwestycji, pod przewodnictwem 
Eugeniusza Liany w październiku 
br. odbyła  4 spotkania .W dniu 
2.10.br.zapoznała się z sytuacją 
w mieście zwiazaną z gospodarką 
odpadami komunalnymi oraz prze-
robem surowców wtórnych.

Zwiedzono składowisko 
odpadów na terenie zakładu MZUK 
, zapoznano się z  oczyszczalnią 
ścieków, zwiedzono ul. Zakole oraz 
miejsca na ewentualną lokalizację 
budowy zakładu segregacji odpadów 
komunalnych. W wyniku szerokiej 
analizy opracowano wniosek: Ko-
misja Budownictwa i Inwestycji po 
dokonaniu wizji lokalnej proponuje 
dokonać analizy lokalizacji trzech 
zakładów- segregacji odpadów ko-
munalnych oraz przerobu surowców 
wtórnych, MZUK, placu targowego, 
w okolicach dołów kwasowych i 
oczyszczalni ścieków. 

   W dniu 9.10.br. odbyło się 
następne spotkanie, na którym ze-
brano propozycje zadań inwestycyj-
nych oraz remontowych  w mieście, 
w celu ujęcia w planie budżetowym 
na 2008r. W pierwszej kolejności 
ujęte powinny być tematy niezre-
alizowane w tym roku, następnie te 
których, rozpoczęto realizację oraz 
te, dla których jest przygotowana 
dokumentacja projektowo-koszto-
rysowa.

W dniu 17.10.br. wspólnie z 
Komisją Budżetu i Finansów zaopi-
niowano projekty Uchwal na sesje 
Rady Miasta w dniu 18.10.b r.

Komisja Budownictwa i 
Inwestycji pozytywnie zaopiniowa-
ła- zawarcie zgody przez Burmistrza 
Miasta Gorlice z Województwem Ma-
łopolskim umowy dotyczącej: wspól-
nej realizacji inwestycji p.n..”Prze-
budowa chodnika prawostronnego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 993 
ul.Sienkiewicza w Gorlicach o długo-
ści ok.82 m i wyznaczenie przejscia 
dla pieszych”; dofinansowanie 
przygotowania realizacji zadania 
p.n.”Przebudowa skrzyżowania ulicy 
Sienkiewicza /drogi wojewódzkiej nr 
977 z ulicami Ariańską i Szpitalną 
w Gorlicach”;   przygotowania 
inwestycji p.n. „Budowa chodnika 
lewostronnego w ciagu drogi kra-
jowej nr 28 w km 179+985,00-181 
+112,00 – ulicy Bieckiej w Gorlicach 
– realizacja  zadania finansowana 
będzie przy współudziale  środków 
z budżetu państwa.

Z.B. Pawełek  

Komisja 
Budownictwa
i Inwestycji 

W dniu 17.10. br. odbyła się 
łączona Komisja Budżetu i Finan-
sów wraz z Komisją Budownictwa 
i Inwestycji Rady Miasta Gorlice. 
Połączone Komisje zajmowały się 
opiniowaniem projektów uchwał na 
sesję Rady Miasta:
1. Analizowano zasadność przezna-

czenia kwoty 400 tys. zł dla OSIR-
u, z tego na  dotację przedmio-
tową 150 tys. zł i dotację celową 
inwestycyjną w kwocie 250 tys. zł 
na zakup urządzeń, które umożli-
wią prawidłowe funkcjonowanie 
wyciągów narciarskich w Mała-
stowie:* elektroniczny system 
obsługi klientów składający się z 
4 kołowrotków, 4 czytników kart 
stanowiska kasowego, okablowa-
nia (koszt ok 130 tys. zł brutto),* 
armatki śnieżne (2 szt) na stoki w 
Małastowie (75 tys. zł brutto),* 
komplet gąsienic do maszyny 
wykorzystywanej w celu przy-
gotowania stoków narciarskich 
(koszt ok 50 tys. zł brutto).

2. Pozytywnie został zaopiniowana 
kwota 170 tys. na przebudowę 
łącznika ul.Kopernika z ul.Kra-

kowską. Powyższa kwota zosta-
nie przeznaczona na wykonanie 
aktualizacji projektu przebudowy 
ulicy oraz na realizację robót  
drogowych.

3. Zwiększenie środków dla przed-
szkola Nr 5 przy ul.Krakowskiej 
z przeznaczeniem na:remont 
dachu – 2500zł; zakup pralki au-
tomatycznej – 1800 zł oraz zakup 
kuchni gazowej 12500 zł.

4. Remont pomnika nad rzeką Ropą, 
którego autorem jest Janusz 
Krauze i przeznaczenie na to 
zadanie kwoty 5 tys. zł.

5. Przebudowa chodnika prawo-
stronnego w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 993 ul.Sienkiewicza 
w Gorlicach o długości około 
82 m oraz wyznaczenie przejścia 
dla pieszych. Udziały finansowe 
w kosztach zadania: 50% Wo-
jewództwo Małopolskie i 50% 
Gmina Miejska Gorlice. Plano-
wany termin realizacji zadania 
to 31.12.2007r.; całkowity koszt 
zadania 62 451,10 zł.

6. Udzielenie Samorządowi Woje-

Komisja Budżetu i Finansów

z  przedstawicielami środowiska 
artystycznego reprezentowanego 
przez Klub Sztuki im. Alfreda Dłu-
gosza.  Rozpoczęło się od zwiedzenia 
pomieszczeń budynku Domu Polsko 
– Słowackiego - wyrażono obawy co 
do planowanego terminu ukończenia 
robót budowlanych. W drugiej części 
spotkania  zgłoszono szereg propo-
zycji dotyczących funkcjonowania 
Domu Polsko – Słowackiego,  który 
powstał w ramach projektu Polska 
– Słowacja „Rozwój regionu gra-
nicznego poprzez wspólną promocję 
i budowę Domu Polsko – Słowackie-
go w Gorlicach.”   W Domu Polsko 
– Słowackim znajdą się miejsca na 
działalność wystawienniczą ,  sala 
konferencyjna na 60 osób, pokoje 
gościnne i punkt gastronomiczny. 
Dom Polsko – Słowacki funkcjono-
wał będzie strukturach Gorlickiego 
Centrum Kultury. Komisja poparła 
wniosek Klubu Sztuki dotyczący 
udostępnienia powierzchni wy-
stawienniczej dla prezentacji prac 
gorlickich artystów oraz sukce-
sywnego wykupu tych dzieł  przez  
Miasto, celem utworzenia zbioru 
miejskiego.  Zgodnie z założeniami 
programu i uchwałą Rady Miasta 
Gorlice Dom Polsko - Słowacki 
nosił będzie imię Dusana Jurkowica 
– jednego z najwybitniejszych ar-
chitektów słowackich – projektanta 
wielu cmentarzy wojennych z czasów 
I wojny światowej znajdujących się 
na Ziemi Gorlickiej.

 Joanna Bubak

wództwa Małopolskiego pomocy 
finansowej w kwocie 70 tyś zł z 
przeznaczeniem na dofinanso-
wanie przygotowania realizacji 
zadania p.n. „Przebudowa skrzy-
żowania ulicy Sienkiewicza (drogi 
wojewódzkiej nr 977) z ulicami 
Ariańską i Szpitalną”.

7. Budowa chodnika lewostronnego 
w ciągu drogi krajowej nr 28 
– ul.Bieckiej kwota 70 tyś zł 
– realizacja zadania finansowana 
będzie przy współudziale środków   
z budżetu Państwa.

Szczegółowo została przeana-
lizowana sprawa dzierżawy i ustalenia 
stawki miesięcznego czynszu dzier-
żawnego na rzecz Muzeum – Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 
przy ul.Wróblewskiego 10a. Ustalono, 
że zostanie podpisana umowa na 8 
lat, a wysokość miesięcznego czynszu 
będzie wynosić 122 zł brutto do końca 
2008r. W sprawie zatwierdzenia „Pla-
nu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
w latach 2004-2010” ustalono, że 
Komisja Budownictwa i Inwestycji 
na osobnym posiedzeniu zajmie się 
szczegółowo tym tematem.

Mariola Migdar
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19 października br. w 
Gorlicach, w Zamiejscowym 
Ośrodku Dydaktycznym Uni-
wersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie zainaugurowany został 
drugi rok działalności tej uczelni 
w mieście nad Ropą. Siedzibę ma 
w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Kazimierza Pułaskiego. Aktualnie w 
tej renomowanej uczelni studiuje 
zaocznie 172 studentów powiatu 
gorlickiego, w tym 90 na pierw-
szym roku. To właśnie dla nich 
odbyła się uroczysta inauguracja 

wraz z imatrykulacją studentów 
właśnie I roku. Poprzedzona była 
mszą św. w kościele Nar. NMP. 
Uroczystą inaugurację rozpoczął 
chór „Belfersingers” pieśnią Gaude 
Mater Polonia. W inauguracyjnym 
wystąpieniu Jej Magnificencja 
Rektor prof. Ryszard Borowiecki 
poinformował, że od 25 sierpnia 
br. Akademia Ekonomiczna w 
Krakowie otrzymała status uniwer-
sytecki, jest zatem Uniwersytetem 
Ekonomicznym jedynym w Polsce, 
co potwierdza jej wiodącą pozycję 

Rok akademicki 2007/
2008 rozpoczęli również słucha-
cze Uniwersytetu Złotego Wieku 
w Gorlicach. Podobnie jak Za-
miejscowy Ośrodek Dydaktyczny 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie to drugi rok działalno-
ści tego edukacyjnego projektu 
Stowarzyszenia „Klub Gorliczan” 
skierowanego do osób tzw. "je-
sieni życia" – głównie emerytów. 
Ponad stu słuchaczy zasmako-
wało w wykładach i zajęciach 
w pierwszym roku działalności. 
Zawsze przy pełnej sali im. ks B. 
Świeykowskiego Galerii „Dwór 
Karwacjanów” lub sali wykła-

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008 
w rankingu uczelni ekonomicznych. 
Podkreślił, że inicjatywa lokalnych 
władz samorządowych – miasta i 
powiatu – powołania Zamiejsco-
wego Ośrodka Dydaktycznego 
- była „trafiona” i deklarował, że 
uczelnia dołoży wszelkich starań „ 
by dobrze i godnie kształcić”. Na-
tomiast starosta powiatu  Mirosław 
Wędrychowicz, dziękując rektoro-
wi, władzom uczelni oraz kierow-
nikowi Zamiejscowego Ośrodka 
dr. Leszkowi Strzembickiemu 
za zrealizowany pomysł uczelni 

dowej Zamiejscowego Ośrodka 
Dydaktycznego w ZSZ im K. 
Pułaskiego, słuchano ciekawych 
wykładów prof. M Stępnia, prof. 
J. Hausnera, prof J. Vetulaniego, 
prof. A.Jaczewskiego oraz Hanny 
i Antoniego Gucwińskich. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Tym razem, 13 października br. 
na wykładzie inauguracyjnym w 
„ Dworze Karwacjanów” poznali 
historię medycyny. Wykład dr. 
n. med. Jerzego Krzewickiego 
„Z medycyną przez wieki” – to 
wspaniała, bogato ilustrowana 
prelekcja o 25 tys. lat dziejów 
medycyny, głównych kierunków 
rozwoju, przełomowych wyda-
rzeń, odkrywców – naukowców 
Dr. Jerzy Krzewicki jest gorliczani-
nem, absolwentem LO „Kromera” 
i Akademii Medycznej w Krakowie. 
Był długoletnim Ordynatorem 
Oddziału  Chirurgii Wojewódz-
kiego Szpitala w Kielcach jest  
adiunktem na Wydziale Nauk o 
Zdrowiu Akademii Świętokrzy-
skiej, autorem ok. 70 publikacji 
naukowych.

(dr)

UNIWERSYTET ZŁOTEGO WIEKU

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY W GORLICACH
w Gorlicach, życzył profesorom 
dobrych studentów „ by to ziarno 
rzucone na ziemię gorlicką dało 
plon, zaś  studentom „ otwartych 
głów na wiedzę, by w przyszłości 
wyznaczali kierunki rozwoju Ziemi 
gorlickiej". Po imatrykulacji, Gau-
deamus Igitur – wykład inaugu-
racyjny n.t. „Przedsiębiorstwo i 
jego wpływ na rozwój społeczno 
– gospodarczy regionu”, zapre-
zentował prezes FM „Glinik” mgr 
inż. Mieczysław Brudniak.

(d)

19 paździenika br. odbyła 
się uroczystość 50-lecia Muzeum 
Regionalnego PTTK im. I Łuka-
siewicza w Gorlicach. Wśród za-
proszonych gości byli burmistrz K. 
Sterkowicz, wicestarosta Witold 
Kochan, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Jadwiga Wójtowicz, 
wielu gorliczan starszego poko-
lenia, w tym córka założyciela 
muzeum, pani Maria Boczoń z 
d. Benisz oraz pani Majeran z d. 
Wacławska. Historię powstania 
muzeum w Gorlicach przybliżył 
prezes oddziału PTTK w naszym 
mieście Roman Trojanowicz, 
podkreślając rolę i zasługi Jana 
Benisza, ks. Bronisława Świey-
kowskiego, Aleksandra Strzel-
bickiego i Konstantego Laskow-
skiego  – organizatorów w 1919 
r., wystawy pamiątek z I wojny 
światowej. To był zaczyn gorlic-
kiego muzeum. Ale dopiero po II 
wojnie światowej została zrealizo-
wana idea powstania muzeum w 
zabytkowej kamieniczce przy ul. 
Wąskiej 11, pochodzącej z 1780-
90 roku. Żyjący jeszcze wówczas 
Konstanty Laskowski zapropono-
wał, by władze miasta przekazały 

ją PTTK na 99-letnie użytkowanie. 
Remontem starej kamieniczki za-
jęli się pasjonaci ocalenia historii 
Gorlic Alfred Wacławski i Stani-
sław Gabryiel. Fachową pomocą 
służył inż. Józef Barut. Dzięki 
Urzędowi Miasta i darczyńcom 
przeprowadzono remont i w dniu 
22 lipca 1957 r. Muzeum Re-
gionalne PTTK otworzyło swoje 
podwoje. Pierwszym kierowni-
kiem został Alfred Wacławski, 
zaś przewodnikiem – kustoszem 
Stefania Kochańska. Dziś muzeum 
– dzięki przekazaniu przez Urząd 
Miejski sąsiedniego budynku 
– zajmuje powierzchnię 260 m2, 
a w 12 salach wystawienniczych 
znalazły się eksponaty dotyczące 
Bitwy pod Gorlicami w 1915 r., 
historii miasta, przemysłu nafto-
wego, etnografii. Oprócz wystaw 
stałych, od 1977 r. prezentowane 
są wystawy zmienne. Prowadzo-
na jest też działalność kulturalna 
i edukacyjna. Atrakcją muzeum 
jest gabinet figur woskowych w 
zabytkowych, odrestaurowanych 
piwnicach. Figury z wosku przy-
bliżają sylwetki historycznych 
postaci związanych z „przełomem 
pod Gorlicami”. 

Jubilatka z ul. Wąskiej 
50 lat Muzeum Regionalnego

Fot. M. Bobola

Fot. M. Bobola
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To hasło zawieszone nad 
sceną witało przybyłych na uro-
czystą akademię do Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 4 w Gorlicach z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej, 
połączone z pasowaniem ucznia. 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
w tej szkole nie pozostały obojęt-
ne dla Zarządu Osiedla Nr 12 w 
Gorlicach. Współpraca Zarządu z 
Dyrekcją Szkoły ma długą tradycję 
i obfituje w pozytywne osiągnięcia. 
Szkoła zawsze służyła pomocą w 
realizacji planów pracy Zarządu 

"Wszystkiego najlepszego – radości szczęścia moc"
Dzień Nauczyciela w „Czwórce”

Osiedla „Krasińskiego”. Uroczy-
stość obecnością swoją zaszczycili 
burmistrz K. Sterkowicz, z-ca prze-
wodniczącego Rady Miasta Jadwiga 
Wójtowicz, radni z terenu osiedla, 
także członkowie Zarządu Osiedla 
Nr 12. Akademia miała bardzo uro-
czysty charakter, pierwszymi uho-
norowanymi byli pierwszoklasiści. 
Można przypuszczać, że dzień ten 
pozostanie na długo w ich pamięci. 
Zostali przyjęci w szeregi braci 
uczniowskiej, przez pasowanie ich 
na ucznia. Czynność tę dokonała 

Wizyta delegacji państw 
uczestniczących w programie 
edukacyjnym

22 października br. Miejski 
Zespół Szkół nr 5 im ks. Jana 
Twardowskiego w Gorlicach gościł 
delegację czterech państw uczest-
niczących w projekcie edukacyjnym 
p.n. Sokrates Comenius. Przybyli z 
Francji, Hiszpanii, Włoch i Turcji. 
Nie dolecieli Anglicy. Projekt nosi 
tytuł „Moja opowieść jest historią”. 
Wybierając taki tytuł, chcieli pod-
kreślić, że historia nie jest martwa, 
nie jest nauką tylko o przeszłości, 
ale jest kluczem do zrozumienia 
teraźniejszości, co pozwoli lepiej 
zaplanować przyszłość. Nazwa po-
chodzi od Jana Amosa Comeniusa, 
urodzonego pod koniec XVI w. na 
terenie obecnych Czech nauczycie-
la, który wierzył, że tylko edukacja 
pozwala odkryć w pełni możliwości 
człowieka. Propagował też pokój i 
jedność pomiędzy narodami. O 

sensie i celach projektu „Moja 
opowieść jest historią” – mówiła 
jego koordynatora, przedstawiciel-
ka Francji, na spotkaniu w dniu 22 
października. Podkreśliła, że jest to 
wspaniała okazja do zrozumienia 
przez uczniów i… nauczycieli 
sensu uczenia się. Uczniowie 
uczą się historii. Ale uczą się 
także geografii, literatury, języka, 
informatyki i wiedzą, dlaczego się 
tego wszystkiego uczą. Jeśli oni 
się dużo uczą, nauczyciele również 
znacząco poszerzają swoja wiedzę. 
Przede wszystkim poznają kraje 
zaangażowane w realizacje pro-
jektu, inne systemy edukacyjne, 
metody nauczania. Jednocześnie 
udział w projekcie uczniów, czyni 
ich bardziej świadomymi swojej 
europejskiej tożsamości. Odkry-
wają, jak wiele ich łączy, poznają 
różnice, by w przyszłości stać się 
prawdziwymi obywatelami Europy. 
Że projekt łączy i uczy narody mo-

11 października br. w 
Miejskim Zespole Szkół nr 5 im. 
Ks. Jana Twardowskiego odbyła 
się uroczystość ślubowania klas 
pierwszych gimnazjum. Władze 
miasta reprezentował wiceburmistrz 
Janusz Fugiel, wiceprzewodniczący 

Ślubowanie gimnazjalistów

Rady Miasta Zbigniew Grygowicz , 
grupa radnych i rodzice. Po złoże-
niu uroczystego ślubowania przez 
przedstawicieli trzech pierwszych 
klas gimnazjum – m.in. obietnicy 
„będziemy szanować słowo, brać 
za nie odpowiedzialność” – głos 

osobiście dyrektor Miejskiego Ze-
społu Szkół Nr 4 Danuta Matuszko. 
Po części oficjalnej, składającej 
się z wystąpień - dyrektor Danuty 
Matuszko, burmistrza Kazimierza 
Sterkowicza oraz przedstawicieli 
Zarządu Osiedla nr 12,  21 pedago-
gów zostało wyróżnionych nagro-
dami. Następnie odbyła się część 
artystyczna. Składała się z dwu 
przedstawień. Pierwsze – wykona-
ne przez uczniów klas pierwszych, a 
przygotowane przez Annę Pietrasal 
i Bożenę Mróz. Drugie – to przed-

stawienie kabaretowe w wykonaniu 
uczniów gimnazjum, przygotowane 
przez opiekunów koła teatralnego 
-  Krystynę Gruszkowską, Teresę 
Dąbrowską i Stanisława Dzie-
dziaka. Na zakończenie akademii, 
młodzież, w podzięce dla grona 
pedagogicznego, obdarowała 
obecnych na uroczystości nauczy-
cieli kwiatami i wykonanymi przez 
młodszych kolegów serduszkami, 
w  myśl zasady „serce za serce”

J.Z.

gli się przekonać uczestnicy tego 
integracyjnego spotkania: goście 
z zagranicy, dzieci i młodzież pe-
dagodzy oaz przedstawiciele władz 
miasta – wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Zbigniew Grygowicz, 
kierownik Wydziału Oświaty Alek-
sander Augustyn, radni. Część 
artystyczna, przygotowana przez 
nauczycieli „Piątki”, a zaprezen-
towana przez dzieci i młodzież 
wypadła na „szóstkę”! Pięć tańców 
– każdy z kraju gości – podziwiali 

i miejscowi, i goście. W ramach 
edukacji zaprezentowano gościom 
tańce polskie, stroje, tradycje, 
zatańczono poloneza, kujawiaka, 
krakowiaka i zbójnickiego. Prze-
platane były koncertami muzyki 
poważnej. Całość prezentacji za-
kończył spektakl „Królewny Śnieżki” 
poważnej. Całość prezentacji za-
kończył spektakl „Królewny Śnieżki” 
poważnej. Całość prezentacji za-

– zrozumiały dla wszystkich, – bo 
decydował ruch gest, rekwizyt a nie 
słowo.. I ja tam byłem, patrzyłem i 
oklaski biłem.

Roman Dziubina

zabrał dyrektor szkoły, Zbigniew 
Osikowicz. W swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę nowym gimnazjali-
stom, że gimnazjum „uczy samo-
dzielności korzystania z różnych 
źródeł  informacji”. Równocześnie 
gimnazjum to „odpowiedzialność 
za zachowania wobec rodziców, 
nauczycieli i kolegów”. Na zakończe-
nie podkreślił, że ślubowanie, które 
złożyli, zobowiązuje do godnego 
reprezentowania szkoły, solidnego 
wypełnienia obowiązków. Do tego 
zobowiązuje numer szkoły oraz  
patron – ksiądz Jan Twardowski. 
Życzył sukcesów w nauce i sporcie. 
patron – ksiądz Jan Twardowski. 
Życzył sukcesów w nauce i sporcie. 
patron – ksiądz Jan Twardowski. 

W imieniu władz miasta życzenia „by 
mile kiedyś wspominali czas nauki w 
gimnazjum” – złożył wiceburmistrz 
Janusz Fugiel. Życzył też, by „nauka 
gimnazjum” – złożył wiceburmistrz 
Janusz Fugiel. Życzył też, by „nauka 
gimnazjum” – złożył wiceburmistrz 

była z pożytkiem dla miasta”. Prze-
słał również życzenia wytrwałości 
pedagogom w „kształtowaniu serc 
i umysłów”, a rodzicom „wszyst-

kiego najlepszego z pociech”. Głos 
zabrał także wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Zbigniew Grygowicz, 
który gratulował gimnazjalistom 
oraz rodzicom, przypominając, jak 
szybko mija czas: „dopiero było ślu-
bowanie w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej, a już jesteście gimna-
zjalistami. Z okazji Dnia Nauczyciela 
życzył awansów zawodowych oraz 
zadowolenia z wyników podopiecz-
nych. Na zakończenie podkreślił, 
że Rada Miasta szczególną uwagę 
zwraca na szkolnictwo, o czym 
najlepiej świadczy wygląd tej szko-
ły – odnowionej elewacji i boiska 
szkolnego. W części artystycznej 
młodzież zaprezentowała spektakl 
o Janosiku. Ta zbójnicka historyjka 
uczyła, czym jest w życiu człowieka 
przysięga, złożone ślubowanie, 
braterstwo. 

Roman Dziubina

S o c r a t e s  C ome n i u s  w  G o r l i c a c h
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Żytomierz poznałam, 
uczestnicząc w misji wyborczej 
2007 na Ukrainie. Przełom wrze-
śnia i października. 

     Miasto przywitało nas 
jeszcze nocnym, sennym rozle-
niwieniem. Przed nami majaczył 
zarys budynku hotelu "Żytomyr", 
a za nami postument znacznych 
rozmiarów z okazałym czołgiem. 
Nic dziwnego, przecież to plac 
Peremohy (Zwycięstwa), więc i 
ekspresyjna postać Lenina  wy-
dawała się na właściwym miej-

scu.  Po krótkiej  nocy przyszedł 
czas na zwiedzanie miasta. Jak 
zwykle w takich okolicznościach 
zbadałam horyzont. Okazałe wie-
że pobliskiej świątyni zachęcały do 
zwiedzenia zarówno architekturą, 
jak i biało-pastelowym kolorytem. 
Był to prawosławny Preobrażenski 
Sobor z oryginalnymi ikonami, 
sześćdziesięcioma relikwiami 
świętych. Inną przepiękną cerkiew 
zagospodarowano jako muzeum 
przyrody. W pobliżu kolejna świą-
tynia – kościół św. Jana z Dukli. 
Jakoś ciepło i swojsko zrobiło się 
na duszy. Przecież to musiał być 
nasz, beskidzki pustelnik. Zaczę-
łam myśleć i odczuwać sercem 
ziemi mojego urodzenia, duszą  
z miejsca naznaczoną odczuciem 
tęsknoty do Ojczyzny. 

     Na tablicy ogłoszeń 
przeczytałam, że msze w rzym-
skokatolickim obrządku odbywają 
się w języku polskim, ukraińskim 
i rosyjskim. Proszę bardzo: jaka 
wszechstronna dobrotliwość. 
W kiosku zapytałam  o gazetę 
w języku polskim. Ekspedientka 

Pocztówka z Żytomierza

zdziwiona odpowiedziała, że nie 
ma. Drążyłam dalej: czy cokol-
wiek w języku polskim dostanę? 
Nie, niczego nie mają. W księgarni 
odbyłam podobny dialog –  z tym 
samym rezultatem. Mój niepokój 
narastał. 

     Jak to możliwe? W 
mieście, w którym mieszka  pięć-
dziesiąt tysięcy zdeklarowanych  
Polaków, w których  funkcjonują 
trzy kościoły wyznania rzym-
skokatolickiego, prężnie działa 
Żytomierski Obwodowy Związek 
Polaków na Ukrainie (organizu-
jący akurat  tutaj Festiwal Kultury 
Polskiej pod nazwą „Tęcza Pole-
sia”), w tym właśnie  Żytomierzu 
nie ma ani jednego periodyku 
w języku polskiej mniejszości 
narodowej? 

Skierowałam swoje kroki na 
cmentarz polski, co do wielkości 
drugi – po Łyczakowskim – na 

Ukrainie. Chciałam choć w taki 
sposób dotknąć śladów żytomier-
skiej historii Polaków. Najstarsze 
napisy na cokołach są po łacinie,  
późniejsze po polsku, a te z dru-
giej połowy ubiegłego stulecia po 
rosyjsku i po ukraińsku. W latach 
dziewięćdziesiątych cmentarz ten 
został zamknięty. Wszystkich 
umarłych, również Polaków i  Ży-
dów, chowają teraz na wspólnym 
cmentarzu miejskim.

     Czy emocjonalną 
wartość języka można zastąpić 
wartością (estetyczną jedynie) 
wyrytego na płycie nagrobkowej 
wizerunku? Czasy się zmieniają, 
tradycje również, lecz  co  z  pa-
mięcią  narodu? 

     I w jaki sposób my 
dzisiejsi, powinniśmy organizo-
wać żywą, rozumną świadomość 
naszego pokolenia?

Julia  Doszna

Nagrobek pijara Rumianowskiego

Pamiątka założenia Żytomierza
Portal świątyni
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Kształcenie podstaw 
ekologii jest bardzo trudne, 
gdyż wymaga wskazania, jak 
wielką krzywdę czynimy sobie i 
innym poprzez nieodpowiedzial-
ne zachowanie przejawiające 
się brakiem troski o środowisko, 
w którym żyjemy. Szkoła ma tym 
bardziej trudne zadanie do wyko-
nania, gdyż często młodzi widzą, 
że dorośli czynią coś zupełnie 
innego niż mówią. W trosce o 
wzrost świadomości ekologicznej 
młodego pokolenia rokrocznie 
Miejski Zespół Szkół nr 5 przy 
ul. Krakowskiej podejmuje akcje 
zbiórki makulatury. W tym roku 
szkolnym zebrano 9609 kg od-
padów, które zapewne poddane 
recyklingowi, zaoszczędzą wiele 
drzew. W ramach akcji „Sprzą-
tanie świata” 46 uczniów wraz 
z opiekunami wybrało się do 

Zadanie to realizuje Śro-
dowiskowe Ognisko Wychowaw-
cze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w siedzibie głównej przy ul. Tu-
wima w Gorlicach oraz w swoich 
filiach. Program w znacznej części 
finansowany jest ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Warszawie, w ra-
mach konkursu grantowego oraz 
ze środków Burmistrza Miasta i 
sponsorów. Zadanie polega na 
przeprowadzeniu cyklu zajęć te-
rapeutycznych i informacyjnych, 
celem dostarczenia dzieciom i 
młodzieży rzetelnych informacji 
na temat radzenia sobie z rozła-
dowaniem negatywnych emocji i 
agresją oraz na temat szkodliwości 
picia alkoholu, palenia papierosów, 
zażywania narkotyków.

Realizatorzy chcą pokazać 
młodzieży jak można właściwie, 
z pożytkiem dla siebie i innych 
spędzać czas, organizując różne 

W dniu 15.10.br. odbyła 
się giełda pracy zorganizowana 
przez Gminne Centrum Infor-
macji i Klub Pracy w Gorlicach. 
Giełda cieszyła się sporym 
zainteresowaniem osób bezro-
botnych. 

      W spotkaniu uczestni-
czyło ok. 100 osób poszukujących 
pracy oraz 5 firm z terenu Gorlic 
tj.: CONFECTION, POLMOCON, 

Giełda pracy w Gminnym Centrum Informacji w Gorlicach

Po mszy świętej w ko-
ściele parafialnym NMP w Gorli-
cach, koncelebrowanej przez ks. 
prałata Stanisława Górskiego, ks. 
prałata Tadeusza Rączkowskiego, 
nastąpił przemarsz pocztów 
sztandarowych oraz licznie 
zgromadzonych gości pod Urząd 
Pocztowy Gorlice 1. Uroczystego 
odsłonięcia i poświęcenia tabli-
cy pamiątkowej wmurowanej 
we frontową ścianę budynku 
dokonał ks. Ryszard Tokarz, w 
obecności mjr. Antoniego Ma-
ziarskiego, ks. prałata Tadeusza 
Rączkowskiego, Jana Jurusia 
oraz naczelnika poczty Ireneusza 
Bracha. W uroczystości wmuro-

Tablica Pamiątkowa
W dniu 18 października br. w ramach obchodów Dnia Łącz-

nościowca odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy 
upamiętniającej walki gorlickich pocztowców w konspiracji podczas 
II wojny światowej.

wania tablicy pamiątkowej udział 
wzięli: starosta Mirosław Wędry-
chowicz, w-ce burmistrz Janusz 
Fugiel, dyrektor Centrum Sieci 
Pocztowej -Oddział Regionalny 
w Krakowie, Kazimierz Sulma, 
dyrektor Centrum Sieci Poczto-
wej -Oddział Rejonowy w Nowym 
Sączu, Katarzyna Bodziony, Józef 
Lasyk i Wiesław Mochnacki, mjr 
Antoni Maziarski – syn naczelnika 
poczty z okresu, przedwojennego 
por. Jan Juruś – prezes Świato-
poczty z okresu, przedwojennego 
por. Jan Juruś – prezes Świato-
poczty z okresu, przedwojennego 

wego Związku Żołnierzy AK oraz 
wielu potomków upamiętnionych 
na tablicy. Inicjatorami ufundo-
wania tablicy pamiątkowej 
gorlickich pocztowców okresie 

„Najwięcej zależy od
 nas samych”

Zacznijcie od siebie we własnym domu
„Taborówki” – posprzątali ten 
niewielki kompleks leśny, który 
zaśmiecony jest przez okolicz-
nych gospodarzy pseudotury-
stów. Podczas spotkania z leśni-
kiem Nadleśnictwa Zagórzany na 
łonie przyrody, zmęczeni pracą 
młodzi ekolodzy dyskutowali, jak 
wielkie spustoszenie w przyrodzie 
czyni nieodpowiedzialne działanie 
ludzi, jakie skutki niesie bezsen-
sowne niszczenie papieru, czy 
wyrzucanie butelek i zużytego 
sprzętu do lasów. W niedługim 
czasie młodzież podejmie nowe 
wyzwanie – będą zbierać zużyte 
baterie. To tylko część działań, w 
tej aktywnej działającej dla środo-
wiska placówce oświatowej, która 
promuje postawy prozdrowotne 
i proekologiczne w myśl zasad 
„Nasza planeta to nasz dom”.

„Nam nie jest wszystko jedno”
Przeciwdziałanie agresji oraz przemocy wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza 
w środowisku  rówieśniczym

zajęcia, np. sportowe, artystyczne, 
turystyczne. Do programu włącza-
ją się rodzice, pełnomocnik do 
spraw rozwiązywania problemów 
alkoholowych, lekarz, psycholog, 
policjant , ksiądz. Wśród licznych 
form realizacji tego programu, 
największym powodzeniem cieszą 
się przygotowywane przez uczest-
ników pod kierunkiem opiekunów 
małe formy teatralne i literackie, 
np. „Nie jestem sam”, „Poma-
gamy innym”, „Mój przyjaciel”, 
„Jestem sobą”, „Nie uzależniam 
się”, „Nam nie jest wszystko 
jedno”, „Sami dbamy o siebie”, 
„Proszę, przepraszam, dziękuję” 
i wiele innych.

Olbrzymim powodzeniem 
cieszy się konkurs plastyczny dla 
wszystkich dzieci i młodzieży p.t. 
„Nam nie jest wszystko jedno”. 

                                                           
                         Koordynator programu 

Joanna Bubak

BLUE STAR, ZAKŁAD MASZYN 
GÓRNICZYCH „GLINIK”, OVB 
ALLFINANZ POLSKA. Praco-
dawcy prezentowali oferty pracy 
w zawodach: pomocnik murarza, 
murarz, spawacz, tokarz, kelner 
barman, szwaczka, kucharz, do-
radca finansowy oraz przeprowa-
dzali wstępne  rozmowy kwalifi-
kacyjne z zainteresowanymi.  

Sporządził: Bogusław Kamiński.

II wojny światowej był były 
naczelnik urzędu pocztowego 
Karol Matusik i syn naczelnika 
z okresu przedwojennego, mjr 
Antoni Maziarski oraz obecny 
naczelnik, Ireneusz Brach, który 
wraz z Janem Jurusiem -  zgro-
madzili dane 33 pocztowców 
działających w konspiracji. To 
ich nazwiska umieszczono na   

pamiątkowej tablicy. Inicjatywę 
ufundowania tablicy pamiątkowej 
poparły władze pocztowe i miej-
skie. Uroczystość odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej upamiętniło 
Centrum Sieci Pocztowej Oddział 
Rejonowy w Nowy Sączu, wyda-
jąc kartkę pocztową ze stemplem 
okolicznościowym. 

J. Szura
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Po udanym starcie na 
Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski do lat 23 w zapasach 
styl klasyczny, gdzie zawodnik 
Gorlickiego Zapaśniczego Klubu 
Sportowego Krzysztof Kowalski 
zdobył złoty medal.  (Informo-
waliśmy w ostatnim numerze 
„Kuriera”). Krzysztof ponownie 
stanął na podium. Tym razem 
na Mistrzostwa Polski Seniorów 
– styl klasyczny, które odbyły się 
w Janowie Lubelskim w dniach 5 
- 6 października br. Krzysiek star-
tując w kategorii wagowej 74 kg 
zdobywa I miejsce i złoty medal. 
Była to licznie obsadzona katego-
ria wagowa, stratowało w niej 21 
zawodników. Krzysiek stoczył 4 
– walki, wygrywając wszystkie, 
w II rundzie w stosunku 2:0. W 

zawodach startowali zawodnicy z 
renomowanych klubów polskich, 
jak Śląsk Wrocław, Piotrków 
Trybunalski i Legia Warszawa, 
które  drużynowo zdobyli kolej-
no I, II, III miejsce.  Z uwagi na 
skromne środki finansowe klubu, 
start w zawodach ograniczał się 
do jednego zawodnika, którym 
był Krzysiek. Przed nim w naj-
bliższym czasie kolejny start w 
Mistrzostwach Polski Młodzieży 
w stylu wolnym. Chociaż ko-
ronną dyscypliną Krzyśka jest 
styl klasyczny, trener Krasoski 
pojął decyzje startu w zawodach, 
jako walki sparingowej, poprawy 
kondycji. Pomimo to życzymy 
sukcesów!

J.Z. 

Zarząd Osiedla nr 12 w 
Gorlicach w swojej działalności 
dużą uwagę poświęca młodzieży, 
widząc potrzebę pożytecznego 
zagospodarowania jej wolnego 
czasu. Widoczne  jest to w pla-
nach pracy. Dużą pomoc w tym 
zakresie Zarząd otrzymuje ze 
strony Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 
4, z którą współpraca ma kilkulet-
nią tradycję. Jedną z form pracy 
z młodzieżą jest organizowanie 
dla niej, obok wycieczek krajo-
znawczych, zawodów w różnych 
dyscyplinach. Na początku paź-

Dzień sportu na Osiedlu 
"Krasińskiego" w Gorlicach

dziernika został zorganizowany 
Dzień Sportu. Za zgodą dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 4 Danuty Ma-
tuszko konkurencje odbywały się 
w hali sportowej i na boiskach 
koło szkoły. Do dobrego przebiegu 
przyczynili się pedagodzy Zespołu 
Szkół, w szczególności podzięko-
wania należą się Aleksandrowi 
Kumorkiewiczowi  za ich organi-
zacyjne opracowanie. Nagrodami 
dla zwycięzców były dyplomy, 
słodycze i puchary. Te ostatnie 
ufundował Zarząd Osiedla. 

J.Z,

M I S T R Z  Z  G OR L I C   
Z N OWU  NA P OD I UM  


