
1 lutego br. z gorlickie-
go Rynku wystartował IV Rajd 
Magurski. Jest 1. eliminacją 
Rajdowych Mistrzostw Polski i 
jednocześnie 1. rundą Pucharu 
Polskiego Związku Motorowego. 
Organizatorami tej imprezy są: 
Automobil Klub Małopolski w 
Krośnie i Starostwo Powiatowe 
w Gorlicach, przy udziale Miasta 
Gorlice, Gminy Gorlice oraz Gmin 
– Uście Gorlickie, Ropa i Sęko-
wa.  Organizatorzy przepraszają 
za zmiany organizacyjne ruchu 
– zamknięcia lub zablokowania 
ulic wokół Rynku.

8 stycznia br. przebywał 
w Gorlicach Krzysztof Zanussi-
jeden z najwybitniejszych pol-
skich reżyserów  filmowych, 
teatralnych, scenarzysta, od 
1997 r. członek Papieskiej 
Akademii Sztuk Pięknych i 
Literatury, Polskiego PEN- 
Clubu, profesor Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.

W swoich autorskich 
dziełach filmowych  porusza 
odwieczne problemy: miłości, 
śmierci, szczęścia i sumienia- 
w kontekście dzisiejszego 
świata.
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Najbardziej znane to:  „ Struk-
tura kryształu”, „ Życie rodzinne”-„ tura kryształu”, „ Życie rodzinne”-„ 
Za ścianą”, „ Iluminacje”, „ Barwy Za ścianą”, „ Iluminacje”, „ Barwy 
ochronne”,„ Spirala”, „ Constans”, ochronne”,„ Spirala”, „ Constans”, 
„Rok spokojnego słońca”, „ Życie „Rok spokojnego słońca”, „ Życie 
jako śmiertelna choroba przeno-jako śmiertelna choroba przeno-
szona drogą płciową”. W swoim szona drogą płciową”. W swoim 
dorobku artystycznym ma też filmy dorobku artystycznym ma też filmy 
poświęcone wielkim postaciom: „ Z poświęcone wielkim postaciom: „ Z 
dalekiego kraju”- opowieść o życiu dalekiego kraju”- opowieść o życiu 

Krzysztof Zanussi w Gorlicach
Karola Wojtyły; „ Życie za życie”- 
opowieść o Maksymilianie Kolbe; 
„  Brat naszego Boga”- o Adamie 
Chmielowskim- bracie Albercie. 

W Gorlicach, w Dworze 
Karwacjanów nie prezentował 
swojego filmu. Przyjechał na 
zaproszenie Uniwersytetu Złotego 
Wieku- przy Stowarzyszeniu „ Klub  
Gorliczan”, by wygłosić dla słucha-
czy wykład na temat „ Bohaterowie, 
idole, święci”. Niezwykle interesują-
cy temat słuchało ponad 120 osób. 
ciekawe przykłady z historii, nieznane 
fakty, zdarzenia z życia bohaterów i 
świętych,  wyważone opinie i oce-
ny, niezwykła kultura słowa- wielki 
intelektualista i humanista. A na 
koniec uchylony rąbek tajemnicy o 
przygotowywanym filmie- serialu o 
św. Jadwidze.

Roman DziubinaRoman Dziubina

19 stycznia w Kuchni dla Ubogich „ Caritas” przy ul. Piekar-
skiej ks. Jerzy Gondek- dyrektor Caritas w Gorlicach, witał wszyst-
kich tych, którym chciał podziękować za działalność charytatywną 
i wspieranie dzieła Kuchni dla Ubogich- wolontariuszy, radnych, 
władze miasta i powiatu.

2 stycznia br, u progu Nowego 2008 roku, władze mia-
sta Gorlice spotkały się z przedstawicielami firm, instytucji 
samorządów, organizacji, by podsumować miniony, 2007 r., 
wskazać plany na nadchodzący i noworocznym toastem życzyć 
sobie wzajemnie realizacji zamierzeń z korzyścią dla rozwoju 
miasta i mieszkańców. To piękna, doroczna tradycja. W tym 
roku odbyła się w Hotelu „Margot”. Wszystkich przybyłych witał 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz w towarzystwie swojego zastęp-
cy Janusza Fugla oraz przewodniczącego Rady Miasta Bogdana 
Musiała. Szczególnym gośćmi byli parlamentarzyści: Barbara 
Bartuś, Witold Kochan, Anna Paluch, Arkadiusz Mularczyk oraz 
senator Stanisław Kogut. 

Spotkanie opłatkowo- noworoczne

Taki był temat kolejnego 
wykładu dla słuchaczy Uniwersy-wykładu dla słuchaczy Uniwersy-
tetu Złotego Wieku, wygłoszony w tetu Złotego Wieku, wygłoszony w 
Dworze Karwacjanów 19 stycznia 
br. przez prof. dr hab. Stanisława 
Hodorowicza. Postać niezwykła- 
naukowiec polski, w ubiegłym roku naukowiec polski, w ubiegłym roku 
powołany przez Królewską Szwedz-powołany przez Królewską Szwedz-
ką Akademię Nauk w skład Komitetu ką Akademię Nauk w skład Komitetu 
Noblowskiego. Nieprzypadkowo. To 
laureat prestiżowych- krajowych i laureat prestiżowych- krajowych i 
międzynarodowych- wyróżnień, w 
tym: Oxfordzkiej Nagrody im. So-tym: Oxfordzkiej Nagrody im. So-
kratesa, nagrody Światowego Kon-kratesa, nagrody Światowego Kon-
gresu Sztuk i Nauk w Cambridge, gresu Sztuk i Nauk w Cambridge, 
nagrody Da Vinci. W ubiegłym roku nagrody Da Vinci. W ubiegłym roku 
otrzymał złoty medal Amerykańskie-otrzymał złoty medal Amerykańskie-
go Instytutu Biograficznego i został go Instytutu Biograficznego i został 
zaliczony do grupy 100 czołowych zaliczony do grupy 100 czołowych 
przedstawicieli nauk ścisłych na przedstawicieli nauk ścisłych na 
świecie. Na co dzień jest profe-świecie. Na co dzień jest profe-
sorem zwyczajnym UJ i rektorem sorem zwyczajnym UJ i rektorem 
Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. 
Z miasta, którego jest Honorowym Z miasta, którego jest Honorowym 
Obywatelem, jest blisko do uko-Obywatelem, jest blisko do uko-
chanych Tatr. Rodowity Góral z chanych Tatr. Rodowity Góral z 

Bukowiny Tatrzańskiej, honorowy 
Podhalańczyk, honorowy członek 
związku Podhalan, Hetman Zbój-
ników. Od 1970 r. jest miłośnikiem 
Beskidu Niskiego, Ziemi Gorlickiej. 
Tu realizuje swoją myśliwską pasję. 
Jego wykład był gawędą naukową 
profesora o odkrytych i nieodkry-
tych tajemnicach wszechświata, 
przeplataną mądrościami ludu 
Skalnego Podhala, wypowiadaną 

piękną, góralską  gwarą.

Roman Dziubinaubina

Hetman Zbójników na Uniwersytecie
Refleksje naukowe Profesora i społeczne starego Górala

fot. P. Gajda

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

Witając ich, burmistrz K. 
Sterkowicz wyraził przekonanie, 
że Gorlice będą mogły liczyć 
na wsparcie przez parlamen-
tarzystów trudnych spraw oraz  
sprawiedliwy dla małych ośrod-
ków podział środków finanso-
wych – subwencji i dotacji 
– z budżetu państwa i funduszy 
Unii Europejskiej. W swoim 
wystąpieniu, podsumowując 
miniony rok, wymienił najważ-
niejsze zrealizowane zadania w 
infrastrukturze, które dziś uła-
twiają codzienne życie, pracę, 
edukację, uprawianie sportu, 
wypoczynek. Te inwestycje to: 
ukończenie budowy sali gim-
nastycznej w Miejskim Zespole 
Szkół nr 1, termomodernizacja 
gmachu Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 3, wykonanie boiska 
sportowego w ramach progra-
mu „Blisko-Boisko”, poprawa 
stanu boisk Miejskich Zespołów  
Szkół – nr 5 i nr 6; rozbudowa 
urządzeń narciarskich w Mała-

stowie; modernizacja Miejskiej 
Biblioteki Publicznej; budowa 
Domu Polsko-Słowackiego; 
wykonanie przez krakowski Od-
dział Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad ekranów 
ochronnych przy  Osiedlu Mło-
dych i Oś. Krasińskiego oraz  
zaawansowanie modernizacji 
drogi krajowej nr 28; przebu-
dowa przez Starostwo Powia-
towe odcinka ulicy powiatowej 
11 listopda; modernizacja przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ulicy Dukielskiej; przebudowa 
ulic miejskich: Podkościelnej, 
Nowodworze ,Graniczna a 
także odcinków ulic Szopena i 
Tęczowej. Opóźnienia, z przy-
czyn obiektywnych, występują 
przy przebudowie ulic Korczaka,  
Łukasiewicza, Makuszyńskiego 
i Stróżowskiej – bocznej od 
nowego mosty na Górę Cmen-
tarną. Na zadania inwestycyjne 
i dokumentację projektową 
wydatkowane zostały ponad 14 
mln zł, a łącznie z zadaniami, 
które ukończone zostaną w 
pierwszych miesiącach 2008 
r., będzie to kwota ponad 17 
mln. zł. W dalszej części swo-
jego wystąpienia burmistrz K. 
Sterkowicz podkreślił, że na 
zrealizowane zadania pozyska-
no z funduszy zew. 3,5 mln 
zł. – z programów Interreg, 
Gambit, Programu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, programów 
poprawy bazy dydaktycznej 

i bezpieczeństwa w szkołach, 
programu usuwania skutków 
klęsk żywiołowych oraz funduszy 
odbudowy cmentarzy wojennych. 
Mówiąc o planach inwestycyjnych 
dofinansowywanych z projektów 
w ramach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego, 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki i Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007 – 2013 – podkreślił, że 
Gorlice liczą na dofinansowanie 
rewitalizacji centrum miasta, 
układu komunikacyjnego w 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
( 8 firm), modernizacji MZS 
nr 1 i 6, MP nr 1 i 5 , a także 
obiektów sportowych i boisk 
przyszkolnych. Oprócz spraw 
inwestycyjnych, wspomniał 
również o sukcesach gorlickich 
sportowców – z klubów, które 
wspomagane są finansowo też 
przez miasto. Za duże osiągnięcie 
w sferze kultury wymienił sukces 
w Pradze Chóru  „Belfersingers”, 
który działa pod patronatem GCK. 
Na zakończenie podziękował „ za  
dobrą współpracę, za zrozumienie  
, za wytrwałość w pokonywaniu 
pojawiających się komplikacji” i 
życzył, by rozpoczynający się rok, 
był rokiem szczęśliwym i dobrego 
zdrowia, by przyniósł „ jak naj-
więcej radości z osiągnięć  oso-
bistych i dorobku całej miejskiej 
wspólnoty samorządowej”.

dar 

 Obecni byli poseł Witold 
Kochan, starosta Mirosław Wę-
drychowicz, burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz, przewodniczący Rady 
Powiatu Marek Bugno i Rady 
Miasta Bogdan Musiał. Ks. Jerzy 
Gondek, dziękując za ofiarność, 
pomoc, poświęcenie i dostrze-
ganie roli Kuchni dla ubogich 
mieszkańców miasta, podkreślił, 
że służenie drugiemu człowiekowi 
daje ofiarodawcom i darczyńcom  
"radość z życia". 

W świątecznej atmosferze 
śpiewano kolędy z chórkiem 
dziecięcym, prowadzonym przez 
wolontariuszkę Monikę Krzysztoń, 
działającym  w świetlicy „ Przystań” 
przy parafii św. Królowej Jadwigi. 
Poseł W. Kochan gratulował, że „ 
dzieło na rzecz drugiego człowie-

ka”- Kuchnia dla Ubogich- się 
rozwija. Także starosta M. 
Wędrychowicz dziękował za 
zaangażowanie ks. J. Gondka i 
wolontariuszy na rzecz parafii, 
Gorlic,a zwłaszcza osób zagu-
bionych, niepełnosprawnych. W 
podobnym tonie wypowiadał się 
przewodniczący Rady Miasta B. 
Musiał, wyrażając wdzięczność za 
dostrzeganie ludzi zapomnianych, 
potrzebujących. – „Tak trzymać”- 
to słowa, którymi wyraził podzię-
kowanie burmistrz K. Sterkowicz, 
dodając, że  środki z budżetu mia-
sta wspomagające Kuchnię dla 
Ubogich, służą potrzebującym. 
A to opiekuńcze zadanie dobrze 
wypełnia Caritas.

(dar)

 w Kuchni dla Ubogich „ Caritas”

NOWOROCZNE  SPOTKANIE

ORDYNATOROWI ODDZIAŁU

CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO 
IM. H.KLIMONTOWICZA

W GORLICACH

PANU 

DR. KAZIMIERZOWI SZCZUCE 
ORAZ LEKARZOM

 I PIELĘGNIARKOM

ZA TROSKLIWĄ OPIEKĘ NAD

Ś.P. JULIANEM 
BASISTĄ 
Mężem i Ojcem

W OSTATNICH  CHWILACH 
JEGO ŻYCIA 

SKŁADAM PODZIĘKOWANIE

ŻONA Z RODZINĄONA Z RODZINĄ
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W dniu 16 stycznia br. 
przy Parafii Św. Jadwigi Kró-
lowej w Gorlicach odbyło się 
noworoczne spotkanie – „Opła-
tek Sybiraków”. Udział wzięli 
członkowie Związku Sybiraków- 
Koło w Gorlicach, proboszcz 
parafii – Jerzy Gondek, przybyły 
z Tarnowa ks. Jan Wilk, przed-
stawiciele Sybiraków z Jasła. 
Burmistrza reprezentowała M. 
Kuźniarka- Pęczek – Sekretarz 
Miasta, Starostę Gorlickiego 
– Tadeusz Mikrut – Naczelnik 
Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego, który na ręce Z. 
Lewczykowskiego wręczył list 
gratulacyjny wraz z życzeniami 
adresowany do Janiny Brzozow-
skiej – Prezesa Zarządu Koła. 

Na gorlickim Cmentarzu 
Parafialnym, na kaplicy Mił-
kowskich znajduję się tablica 
ze skromnym napisem: „Ks. 
Bronisław Świeykowski (1865 
– 1956). Długoletni wychowaw-
ca młodzieży i Burmistrz Gorlic 
w latach I wojny światowej, 
Wieczny spoczynek racz mu dać 
Panie”. Zmarł 27 stycznia 1956 
r. po długiej i ciężkiej chorobie. W 
krypcie kaplicy pochowany został 
31 stycznia. Wówczas w pogrzebie 
nikt z władz miasta nie uczestniczył. 
Ale uczestniczyli mieszkańcy. Za-
manifestowali swą  wdzięczność i 
cześć dla kapłana, który całe swoje 
długie życie służył drugiemu czło-
wiekowi i miastu. Był bohaterskim, 
komisarycznym burmistrzem w 
najdramatyczniejszym okresie dla 
miasta i mieszkańców-  trwającej 
126 dni okupacji Gorlic przez 
wojska rosyjskie, bombardowań, 
ostrzeliwań i bitwy. Bronił ludzi 
przed wszelką krzywdą, zabiegał o 
żywność. Ofiarność i poświęcenie 
zostały docenione przez Radę Mia-

sta Gorlice, która 30 maja 1920 r. 
nadała Ks. Bronisławowi Świey-
kowskiemu tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta , a Rzeczypospolita 
Polska, w dniu 11 listopada 1929 
r. odznaczyła go Orderem Polonia 
Restituta. W pamięci najstarszego 
pokolenia gorliczan pozostawał 
i pozostaje kapłanem ,który ko-
chał Boga, człowieka, prawdę, 
uczciwość, rzetelność, Gorlice i 
Ojczyznę. Nie był w czasach PRL-
u bohaterem i wzorem obywatela 
dla lokalnej samorządności. Stał 
się po 1989 r. Został patronem 
ulicy, jego pomnikowa postac wita 
wszystkich gości i petentów Urzę-
du Miasta, sala główna w Dworze 
Karwacjanów nosi jego imię a on 
sam spogląda na odwiedzających 
koneserów sztuki z popiersia, wybi-
ty został medal z jego wizerunkiem, 
w Muzeum Regionalnym  PTTK 
im. I. Łukasiewicza umieszczono 
figurę woskową bohaterskiego 
burmistrza wśród postaci związa-
nych z bitwą o Gorlice, patronuje 
też Gorlickiemu Klubowi Kolek-
cjonerów. W 50. rocznicę śmierci 
społeczeństwo ufundowało swo-
jemu Honorowemu Obywatelowi 
tablicę pamiątkową na domu przy 
ul. Ks. B. Świeykowskiego, gdzie 
tablicę pamiątkową na domu przy 
ul. Ks. B. Świeykowskiego, gdzie 
tablicę pamiątkową na domu przy 

mieszkał, a władze miasta złożyły 
wiązankę kwiatów przed tablicą na 
cmentarzu. Podobny hołd uczynio-
no rok później i w roku bieżącym, 
27 stycznia, w 52. rocznicę odej-
ścia do Domu Pana.

dr.

17 stycznia br. minęła 63. 
rocznica wyzwolenia Gorlic spod 
okupacji Niemiec hitlerowskich. 
Dziś, z perspektywy historycznej, 
wiemy, że to wyzwolenie nie przy-
niosło nam pełnej niepodległości 
i suwerenności. Nie z naszej 
zresztą winy. Ale na pewno były to 
dla mieszkańców Gorlic i powiatu 
gorlickiego dni radości - po pięciu 
latach okupacji, aresztowań, ła-
panek, egzekucji, likwidacji getta 
żydowskiego, tortur w siedzibie 
gestapo – w Szlarczykówce, walk 
zbrojnych z okupantem… Właśnie, 
by oddać hołd tym wszystkim zna-
nym i bezimiennym bohaterom 

walk o wyzwolenie spod okupacji 
hitlerowskiej, w dniu 17 stycznia 
złożone zostały przez władze miasta 
kwiaty przy pomniku – głazie koło 
Szklarczykówki oraz na cmentarzu 
w Gliniku ( dziś na terenie Rafinerii 
Nafty), gdzie w 19 zbiorowych i 86 
pojedynczych mogiłach spoczywa 
161 żołnierzy radzieckich poległych 
w czasie zimowej ofensywy, która 
ruszyła 15 stycznia 1945 r. Na 
wiecznej warcie spoczywa tutaj 
również 210 żołnierzy wojska 
polskiego i ruchu oporu w czasie 
wojny i okupacji. 

W dniach 16 i 17 stycznia 
nacierające w kierunku Gorlic 
związki 31. i 41. samodzielnej 
brygady pancernej, manewrem 
oskrzydlającym spowodowały od-
wrót niemieckiej 16 . armii polowej. 
Za jednostkami pancernymi ruszyła 
piechota. Szczególnie zacięte walki 
toczyły się na przedpolach Gorlic, 
w rejonie Zagórzan i Libuszy. W 
samych Gorlicach Niemcy przygo-
towywali się do wysadzenia mostu 
strategicznego mostu nad rz. Ropą. 
W tym celu dużo wcześniej zostały 

wybetonowane dwie potężne nisze 
w przyczółkach od strony Rynku 
i dwie mniejsze od Zawodzia. 16 
stycznia we wtorek Niemcy w 
niszach założyli dynamit. Gdy od 
strony Biecza i Żmigrodu ulicami 
wycofywały się wojska niemieckie 
w zwartych kolumnach, w godzi-
nach popołudniowych od strony 
Stróżówki pojawiły się pojedyncze 
grupki żołnierzy radzieckich. Py-
tali się o pozycje niemieckie. Od 
zakonspirowanego żołnierza AK, 
mieszkańca Stróżówki Józefa Wal-
kiewicza dowiedzieli się o przygoto-
wywanym do wysadzenia moście, 
placówce niemieckiej pilnującej 
mostu i punkcie konspiracyjnym 
AK w budynku dzisiejszej SPH 
„Jedność” oraz możliwościach 

zaskoczenia Niemców. To właśnie 
Józef Walkiewicz poprowadził 
oddział żołnierzy radzieckich koło 
Cmentarza Parafialnego, przez pola 
dzisiejsze osiedle „Magdalena”, w 
kierunku Blichu. Tutaj dowódca 
czerwonoarmistów podzielił 
oddział na dwie grupy. Pierwsza 
przekroczyła rz. Ropę i pod osło-
ną wiklin nadbrzeżnych miała się 
zbliżyć do placówki niemieckiej 
przy moście. Druga z karabinami 
maszynowymi zajęła pozycje na 
Blichu. Zaskoczenie Niemców było 
całkowite. W krótkiej wymianie z 
karabinów maszynowych zginęło 
dwóch żołnierzy niemieckich, kilku 
rannych wycofało się samochodem 
opancerzonym za ostrzeliwującym 
miasto czołgiem. O zmroku wyco-
fali się w kierunku Szymbarku. W 
środę rano całe Gorlice były już  w 
rękach żołnierzy radzieckich, którzy 
usunęli z nisz skrzynki dynamitu. 
Most ocalał, a ten który pomógł w 
jego uratowaniu, Józef Walkiewicz, 
po wojnie był więziony przez UB 
…. za działalność w AK.

d.r. 

Jak uratowano most 
na Zawodzie

W 63. rocznicę wyzwolenia 
Gorlic spod okupacji Niemiec 
hitlerowskich

Bohater i wzór obywatela
W 52. rocznicę śmierci ks. prał. B. Świeykowskiego 

Opłatek Sybiraków Koncert Przyjaciół LO 
im. Kromera
W dniu 16 stycznia br. 

w sali gimnastycznej I liceum  
Ogólnokształcącego im. Biskupa 
Marcina Kromera Gorlicach, odbył 
się koncert noworoczny zorgani-
zowany przez Zarząd Gorlickiego 
Stowarzyszenia Przyjaciół I LO im. 
M. Kromera w Gorlicach. W pro-
gramie były występy Orkiestry Dętej 
działającej przy OSP Dominikowice, 
młodzieży I LO pod kierunkiem Ka-
tarzyny Nowak – Zabierowskiej, 
Haliny Wałeckiej oraz Ryszarda 
Wrony. Uczestniczyli członkowie 
Stowarzyszenia, nauczyciele i mło-
dzież I LO oraz zaproszeni goście z 
Miasta i Powiatu, starosta Mirosław 
Wędrychowicz, członkowie Zarządu 
Powiatu ,burmistrz Kazimierz Ster-
kowicz, radni miejscy, poseł na 
Sejm RP Witold Kochan. 
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27 grudnia 2007 r. obra-
dowała XVIII Sesja Rady  Miasta. 
Zanim przystąpiono do realizacji 
porządku obrad radni spotkali się 
z parlamentarzystami, mocno 
związanymi z Ziemią Gorlicką: 
posłem Witoldem Kochanem, 
senatorem Januszem Sepiołem 
- rodowitym gorliczaninem z 
Krakowa i senatorem Stanisła-
wem Kogutem ze Stróż. Witając 
przybyłych, burmistrz K. Sterko-

wicz podkreślił, że Gorlice i powiat 
gorlicki długo czekały na tę chwilę, 
gdy mają dwoje posłów i mogą li-
czyć na wspieranie gorlickich spraw 
przez dwóch senatorów. Senator J. 
Sepioł, były marszałek Małopolski, 
poinformował, że w Senacie jest 
wiceprzewodniczącym Komisji 
Administracji i Samorządu Teryto-
rialnego. Ma świadomość, że wzrost 
gospodarczy rodzi nadzieję. Ważne 
jednak jest, aby tym wzrostem roz-
sądnie zarządzać. Na zakończenie 
złożył deklarację wspomagania 
spraw Gorlic i powiatu gorlickiego: 
- „To jest moja mała ojczyzna. Pro-
szę na mnie liczyć”. W podobnym 
tonie wypowiadał się poseł Witold 
Kochan, który jest członkiem Komi-
sji Polityki Społecznej. Deklarował 
współpracę z burmistrzem, życzył, 
by działania władz miasta przyno-

siły w  2008 roku widoczne efekty, 
poprzez wykorzystywanie środków 
zewnętrznych. Deklarację pełnej 
współpracy z miastem i pomoc w 
rozwiązywaniu ważnych dla Gorlic 
i powiatu gorlickiego  problemów 
i spraw złożył również senator Sta-
nisław Kogut. To jego druga kaden-
cja. Tej pierwszej- skróconej  - nie 
zmarnował. Teraz, jako wiceprze-
wodniczący Komisji Gospodarczej 
i wiceprzewodniczący Komisji ds. 

Rodziny, będzie te starania o powiat 
gorlicki intensyfikował. Na zakoń-
czenie spotkania parlamentarzyści 
złożyli władzom miasta, radnym a za 
ich pośrednictwem mieszkańcom 
Gorlic, życzenia zdrowia realizacji 
zaplanowanych w 2008 r. zadań 
i inwestycji. Później Rada Miasta 
przystąpiła do realizacji porządku 
dziennego obrad, m.in. podejmu-
jąc uchwały w sprawie uchwalenia 
wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2007 
r. zmiana Uchwały budżetowej Nr 
19/V/2007 z 25.01.2007 r. w spra-
wie limitów na wieloletnie programy 
inwestycyjne, wyrażenia zgody na 
wniesienie do MPGK Spółka z o.o. 
w Gorlicach wkładu pieniężnego na 
podwyższenie kapitału zakładowe-
go; wynagrodzenie pracowników 
MZUK w Gorlicach.

OSTATNIA SESJA 2007 ROKU

24 stycznia br. w GCK 
(remont pomieszczeń UM red.) 
odbyła się XIX sesja Rady Mia-
sta, najważniejsze posiedzenie, 
bo podejmujące uchwałę budże-
tową – plan finansowy m. Gorlice 
na 2008 r. W swoim wystąpieniu 
przed debatą budżetową burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz podkreślił, że 
chociaż po raz szósty przedstawia 
projekt budżetu miasta – ten po 
raz pierwszy  wzbudza tyle emocji. 
Jego zdaniem każdy budżet musi 
uwzględniać kompromis pomiędzy 
wydatkami bieżącymi i majątko-
wymi, dlatego ma świadomość, 
że wielu mieszkańców będzie 
miało powody do zadowolenia, 
a inni będą rozczarowani. Uważa 
jednak, że projekt budżetu na 2008 
r. został przygotowany w sposób 
przemyślany, realny do wykonania 
i o ostrożnie założonym deficycie. 
Największe nakłady finansowe zo-
stały  skierowane na budownictwo 
mieszkaniowe oraz termomoder-
nizację budynków mieszkalnych. 
To ważne zadanie o charakterze 
społecznym, stąd 5. 650 tys. 
zł dotyczy właśnie gospodarki 
mieszkaniowej, co stanowi 46,9 
wydatków majątkowych. Znaczne 
środki przeznacza się na remonty 
i inwestycje drogowe- (…) Łącznie  
prawie 60 zadań inwestycyjnych, 
wliczając w to dokumentację 
projektową- dodał w swoim wy-
stąpieniu burmistrz. Odnosząc 
się do zgłaszanych na komisjach 
RM propozycji, wyraził przekona-
nie, że będą w miarę możliwości 
wprowadzane do budżetu celem 
ich realizacji w roku budżetowym. 
Na zakończenie wniósł o podjęcie 
przez Radę Miasta Uchwały Bu-
dżetowej w wersji przedstawionej 
po wniesionych zmianach - Uwa-
żam, że jest to budżet rozwoju, 
bezpiecznego zadłużania miasta 
i realizacji wielu zadań o charak-
terze społecznym bezpośrednio 
wpływających na warunki życia 
mieszkańców naszego miasta 
– kończył swoje wystąpienie. 

Po przedstawieniu projek-
tu Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2008 r. przez prze-
wodniczącego Rady Miasta Bog-
dana Musiała i pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
przez burmistrza K. Sterkowicza, 
rozpoczęła się dyskusja. Radny 
Józef Abram zaproponował, w 
formie wniosku, by do budżetu 
zostały wprowadzone wnioski z 

PIERWSZA SESJA W NOWYM 
ROKU W GCK

posiedzeń Komisji Budownictwa, 
nie ujęte w autopoprawkach do 
budżetu, a traktowane jedynie 
jako zadania rezerwowe (szcze-
góły w omówieniu budżetu przez 
Skarbnika Miasta – red.). Jako 
źródło finansowania tych zadań 
wskazał kwotę 1 mln. zł zdjętych 
z kwoty 2,5 mln. zł ujętych w pro-
jekcie budżetu na budowę bloku 
komunalnego. Jego zdaniem na 
realizację tego zadania w 2008 
r wystarczy kwota 1,5 mln. zł i 
300 tys. na zbrojenie terenu. Od-
mienny wniosek złożył w imieniu 
grupy radnych Bogdan Musiał 
zdjęcie kwoty 300 tys. zł z zadania 
w MZS nr 4, a przeznaczenie tej 
kwoty na budowę chodniku przy 
ul. Słonecznej i Konopnickiej, bu-
dowę ul. Sokolskiej, dokończenie 
kanalizacji Oś. Dębina i ul. Dukiel-
ska boczna. Debata nad propozy-
cjami była długa i emocjonalna. 
Musiało rozstrzygnąć głosowanie. 
Wprowadzono wniosek zgłoszony 
przez J.Abrama.  Po wprowadzeniu 
propozycji do załączników Uchwa-
ły Budżetowej ( każda musiała być 
przegłosowana) przystąpiono do 
głosowania nad całością uchwały. 
Za taką formę Uchwały Budżeto-
wej opowiedziało się 14 radnych, 
przeciw był 1, 5 się wstrzymało. 
Ponadto na XIX posiedzeniu Rada 
Miasta podjęła uchwały w m.in. 
sprawie: zatwierdzenie „Planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
latach 2004 - 2010 (Aktualizacja 
na l. 2007 – 2010) ; zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego  odprowa-
dzenia ścieków; przeniesienia 
własności nieruchomości poło-
żonej w Małastowie; sprzedaży 
nieruchomości gruntowo- bu-
dynkowej stanowiącej własność 
Miasta Gorlice, położonej przy 
ul. Karwacjanów w Gorlicach ( 
dawny budynek gospodarczo 
– administracyjny cmentarza 
komunalnego); zasad funkcjono-
wania stołówek szkolnych oraz 
odpłatności za posiłki przygotowy-
wane w tych stołówkach; wyboru 
ławników do Sądu Okręgowego w 
N. Sączu do orzekania w sprawach 
z zakresu prawa pracy na kadencję 
2008-2012. 

Ponadto radni przyjęli 
informację burmistrza za okres 
międzysesyjny, złożyli interpelacje  
i wysłuchali na nie odpowiedzi. 

Od stycznia 2008 r.głos 
Radia Kraków w rejonie Gorlic-
kim będzie brzmiał donośniej 
za sprawą nowego nadajnika z 
czestotliwością 97,4 FM.

Już w czwartek i piątek ( 
6 i 7 lutego) na antenie Radia 
Kraków w godzinach  od 9.05 
do 12.00 prezentowany będzie 
specjalny program „ Przed 
Hejnałem” prosto z naszego 
studia terenowego w Gorli-

O GORLICACH W MEDIACH
cach.Zaproszeni goście będą cach.Zaproszeni goście będą 
dyskutować min. o polsko-sło-
wackiej współpracy, a także o wackiej współpracy, a także o 
spotach zimowych w Beskidzie spotach zimowych w Beskidzie 
Niskim.

Gorąco zapraszamy przed Gorąco zapraszamy przed 
odbiorniki radiowe!!

15 II w TV Polonia  o 15 II w TV Polonia  o 
godz.12.45, 18.00, i 0.25 bę-
dzie można oglądnąć program dzie można oglądnąć program 
telewizyjny o naszm mieście i telewizyjny o naszm mieście i 
regionie

fot. P. Gajda
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Budżet miasta na 2008 rok 
na sesji w dniu 24 stycznia 2008 r. 
nie został zaakceptowany w wersji 
przedstawionej przez Burmistrza. 
Radni dokonali zmian przede 
wszystkim w zadaniach inwesty-
cyjnych zmniejszając nakłady na 
jednych zadaniach a wprowadza-
jąc szereg nowych zadań. 

Radny Józef Abram w 
imieniu Komisji Budownictwa 
zgłosił projekt poprawek, w którym 
zaproponował:
-    zdjęcie środków przeznaczonych 

dla MZK w wysokości 136.400 
zł na budowę stacji tankowania 
gazem płynnym (mimo, że MZK 
poniosło już na ten cel nakłady 
w wysokości około 40 tys.zł),  

-    zmniejszenie w 2008 roku 
nakładów na zadanie budowy 
bloku komunalnego na osiedlu 
Korczak o 1 milion złotych, 

-    zwiększenie deficytu budżetu o 
85.600 zł. 

Uzyskane w ten sposób 
pieniądze w kwocie 1.222.000 zł 
zostały przeznaczone na następu-
jące zadania: 
-    modernizację chodnika przy ul. 

Słonecznej – 80 tys. zł,
-    budowa parkingu przy ul. Sło-

necznej – 50 tys. zł
-    remont chodnika przy ul. Ko-

nopnickiej – 70 tys. zł 
-    remont chodnika przy ul. Kocha-

nowskiego – 90 tys. zł 
-    łącznik ulicy Batorego – 30 tys. zł 
-    dojazd do domków na ul. Hallera 

– 80 tys. zł 
-    budowa ul. Żeromskiego – 500 

tys. zł 
-    wymiana okien w MZS Nr 6 

– 200 tys. zł 
-    remont zjeżdżalni w  krytej 

pływalni – 70 tys. zł
-    remont zewnętrznych schodów 

krytej pływalni – 52 tys. zł
Radni nie jednomyślnie 

przegłosowali powyższe zmiany i 
zostały ujęte w budżecie. Ponieważ 
zdjęto nakłady na budynek komu-
nalny, który miał być finansowany 
z kredytu to również w/w zadania 
wprowadzone przez radnych będą 
finansowane z kredytu. 

Radny Bogdan Musiał zgłosił  
w imieniu grupy radnych wniosek, 
aby zmniejszyć nakłady na izolację 
poziomą i pionową budynku MZS 

Nr 4  o 300 tys. zł i środki te prze-
znaczyć na: 
-    modernizację chodnika przy ul. 

Słonecznej – 80 tys. zł,
-    remont chodnika przy ul. Ko-

nopnickiej – 70 tys. zł 
-    budowa ul. Sokolskiej  - 30 tys. zl
-    dokończenie kanalizacji os.Dę-

bina – 40 tys.zł
-    dokończenie kanalizacji Dukiel-

ska boczna – 80 tys.zł
 Wniosek nie został zaak-

ceptowany przez większą część 
radnych. Po naniesieniu  przegło-
sowanych poprawek budżet miasta 
Gorlice na rok 2008  przedstawia się 
następująco: 
-    dochody miasta – 57 046 231 zł 
-    wydatki miasta – 64 201 084 zł 
-    planowany deficyt – 7 154 853 

zł pokryty zostanie głównie z 
zaciąganych kredytów - 6 812 
000 zł oraz nadwyżki środków 
pieniężnych na rachunku bieżą-
cym budżetu wynikającej z roz-
liczeń kredytów z lat ubiegłych 
w kwocie 342 853 zł. 

 Informacja o podstawowych 
danych zawartych w załącznikach 
do Uchwały Budżetowej dla miasta 
Gorlice na 2008 r.
   Ustalone dochody w wysokości 

57.046.231 zł obejmują:
-    dochody własne w wysokości 

34.422.980 zł  (60,3% ogółu 
wpływów),

-    subwencje ogólną z budżetu 
państwa: oświatową i równo-
ważącą 12.302.851 zł ( 21,6 % 
wpływów),

-    dotacje celowe z budżetu pań-
stwa kwocie 10.320.400 zł (18,1 
% wpływów).      

Dochody własne obejmują 
podatki i opłaty lokalne, dochody 
z majątku, udziały w podatkach; 
dochodowym od osób fizycznych i 
prawnych, środki zewnętrzne oraz 
pozostałe dochody . 

W dochodach własnych 
największy udział stanowią podatki 
i opłaty lokalne, oczywiście podsta-
wowym podatkiem przynoszącym 
miastu znaczący dochód jest po-
datek od nieruchomości, którego 
wpływy wyszacowano na 12 mln zł, 
w tym od osób prawnych 10 mln zł 
a  2 mln od osób fizycznych. Nie-
wiele niższą kwotę, bo 11.010 tys.zł 
założono z tytułu udziału miasta w 
podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Obydwa wymienione 
źródła wpływów mogą być w bie-

żącym roku wykonane z nadwyżką, 
ale również niewykonane. Gdy 
Rafineria Nafty zapłaci należny po-
datek może dochodów być więcej,  
gdy z kolei zabraknie wpłat to plan 
dochodów nie zostanie wykonany. 
Jeżeli chodzi o udziały w podatku 
dochodowym od osób fizycznych 
- wzrastające wynagrodzenia będą 
sprzyjać większym wpływom do 
kasy miasta., z drugiej strony nie 
znany jest  ubytek dochodów gmin 
z tytułu ulgi w tym podatku z tytułu 
posiadania dziecka.
Wydatki  na 2008 roku założono 

na poziomie 64 201 084  zł.
Podstawowa struktura 

wydatków to wydatki majątkowe 
(inwestycyjne) oraz wydatki bie-
żące. Wydatki majątkowe wynoszą 
12.139.600 zł i  stanowią 17,8 % 
ogółu wydatków budżetu, wydatki 
bieżące – 52.061.484 zł i stanowią 
81,2 % , 
Wydatki bieżące obejmują mię-

dzy innymi:
-    wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń jednostek budże-
towych ujęte i wyodrębnione 
w budżecie – 18.464.970 zł. 
(35,5% wydatków bieżących).  
Wynagrodzenia zakładów bu-
dżetowych  i instytucji kultury 
są objęte dotacją. 

-    dotacje z budżetu  w kwocie 
6.346.270 zł, w tym między 
innymi: do przedszkoli publicz-
nych 1.993.380 zł, przedszkoli 
niepublicznych 738.690 zl , 
przedszkola specjalnego 80.000 
zł,  dotacje do instytucji kultury: 
GCK 844.000  i MBP 727.000 
zł, do organizacji pożytku pu-
blicznego realizujących zadania 
oświatowe, z zakresu ochrony 
zdrowia, kultury, kultury fi-
zycznej - 505.000 zł oraz  OSiR  
- 1.310.000 zł.

-    wydatki na obsługę długu 
publicznego – 360.000 zł,

-    pozostałe wydatki bieżące na 
różnorodne zadania miasta  - 
26.890.244 zł.

W wydatkach budżetu mia-
sto zgodnie z przepisami  ustawy 
o finansach publicznych utworzo-
no rezerwy o łącznej wysokości 
1.164.937 zł w tym:
1) rezerwę ogólną budżetu na 

wydatki nieprzewidziane w 
kwocie 225.257 zł, 

2) rezerwy celowe na wydatki bie-
żące w łącznej kwocie 939.680 
zł, w tym na :
-    zabezpieczenie spłaty 

udzielonych poręczeń  w 
kwocie 117.000 zł,

-     zadania oświatowe w kwocie 
452.680 zł,

-     udział miasta w finanso-
waniu dróg powiatowych 
i wojewódzkich w kwocie 
250.000 zł,

-     realizację zadań własnych z 
zakresu zarządzania kryzyso-
wego w kwocie 120.000 zł,

3) rezerwę celową na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne w kwocie 
200.000 zł.

Tworzenie rezerw jest 
konieczne, bowiem nie udaje się 
w sposób dokładny zaplanować 
wszystkich zadań w budżecie a 
ponadto mogą wystąpić różne 
zdarzenia losowe.  

Rezerwami dysponuje Bur-
mistrz, rezerwa ogólna może być 
przeznaczone na w każdy rodzaj 
wydatku, celowe na taki, na jaki 
zostały zaplanowane. ( chyba, że 
Komisja Budżetu wyrazi zgodę na 
zmianę przeznaczenia)

Zdecydowanie największe 
pieniądze kierowane są na oświatę i 
wychowanie - 18.210 tys.zł najwięk-
szy wzrost wydatków w stosunku 
do ubiegłego roku dotyczy środków 
na gospodarkę mieszkaniową -  po-
nad 4 mln. zł.

   Założony deficyt budżetu 
wyniesie 7.154. 853  zł. 

W 2008 r miasto musi zgod-
nie z umowami spłacić zaciągnięte 
kredyty w kwocie 2.130.300 zł a 
więc niedobór budżetu - 9.285.153 
zł (czyli większe wydatki plus spłata 
rat kredytów) zostanie sfinansowa-
ny planowanymi do zaciągnięcia 
nowymi kredytami w wysokości 
6.812.000 zł oraz wolnymi środka-
mi finansowymi z roku ubiegłego na 
kwotę 2.473.153 zł. 

   W 2008 r.,  jak co roku 
miasto będzie realizowało zadania 
zlecone z zakresu administracji 
rządowej, na ten cel otrzyma 
8.826.010 zł. Miasto wydaje więcej 
na wykonywanie zadań zleconych, 
bowiem od lat nie jest dofinanso-
wana administracja wykonującą 
zadania rządowe Główne środki 
kierowana są na opiekę społeczną 
– 8.613.500 zł.

   W ramach zadań realizo-
wanych na podstawie umów z in-
nymi jednostkami samorządowymi. 
głównym zadaniem są usługi wyko-
nywane dla powiatu przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną na co miasto  
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otrzymuje 105.000 zł.
   Dochody z koncesji na 

sprzedaż alkoholu wyniosą 530.000 
i zastaną wraz z środkami niewy-
korzystanymi z 2007 r, co daje 
ogółem kwotę 617.000 skierowa-
ne na realizacje uchwalonego przez 
Radę Miasta programu zwalczania 
narkomanii oraz rozwiązywanie 
problemów alkoholowych.

   W 2008 do dyspozycji 
Rad Osiedli pozostanie 71.276 
tys. zł.  Wysokość środków dla 
poszczególnych Osiedli zależna 
jest od liczby mieszkańców. Pie-
niądze zostaną wydane na czynsz 
za lokale, media, diety i drobne 
zakupy. 

   W 2008 roku przychody 
zakładów budżetowych: 4 przed-
szkoli, OSIR i MZUK wyniosą 
10.491.880 zł, w tym dotacja 
z budżetu na wydatki bieżące 
wyniesie 3.371.380 zł ( 32,1% 
przychodów). Wydatki zakładów 
budżetowych stanowią 10.296.080 
zł. Stan środków obrotowych na 

koniec 2008 roku planowany jest 
w kwocie 404.128 zł. 

    Na realizację zadań 
miasta kierowane są również 
niewielkie pieniądze gromadzone 
na odrębnym koncie pozabudże-
towym to jest koncie Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
towym to jest koncie Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
towym to jest koncie Gminnego 

Gospodarki Wodnej. Tych pienię-
dzy jest niewiele, wpływy z opłat za 
gospodarcze wykorzystanie środo-
wiska będące dochodami funduszu 
wyniosą 137.800 i w całości wy-
datkowane będą na zadania służące 
ochronie środowiska w mieście 
takie jak:  remonty alejek w Parku 
Miejskim - 34.774 zł, dotację dla 
osób fizycznych na wymianę ogrze-
wania w budynkach mieszkalnych 
na przyjazne środowisku – 20.000 
zł, zagospodarowanie surowców 
wtórnych oraz  na inwentaryzacje  
przyrodniczą - 20.000 zł.

     Miasto posiada niskie 
zadłużenie, wskaźnik zadłużenia, 
czyli kwota długu odniesiona do 
uzyskanych wpływów w 2007 

INWESTYCJE:
1. Powołano Komisję Odbioro-

wą dla zadania p.n. „Budowa 
Domu Polsko-Słowackiego”.

2. Dokonano odbioru robót 
związanych z realizacją  zada-
nia p.n. „Termomodernizacja 
Miejskiego Zespołu Szkół  Nr 
3  przy ulicy Wyszyńskiego w 
Gorlicach”.

3. Przekazano plac budowy 
remontu budynku Nr 78 przy 
ulicy Stróżowskiej, realizowany   
w ramach  zadania  inwestycyj-
nego p.n. „Łącznik  ulicy   Stró-
żowskiej  z ulicą Korczaka”.

4. Złożono wniosek w Powiato-
wym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego o pozwolenie             
na użytkowanie I etapu kana-
lizacji deszczowej na terenie 
obiektów sportowych.

5. Przekazano plac budowy dla 
zadania    p.n.  ”Kanalizacja  

roku wynosiła zaledwie niecałe 7 
% a dopuszczalny wskaźnik może 
wynosić 60 %. Na koniec 2008 
roku wyniesie 17,9 %. Oczywiście 
zadłużając się nie można sugero-
wać się tylko niskim wskaźnikiem 
zadłużenia, należy brać pod uwa-
gę perspektywy osiągania w latach 
przyszłych takich dochodów, aby 
można było realizować zadania, 
spłacać kredyty zaciągać nowe, 
pozwalające  wykorzystywać pozy-
skane środki zewnętrzne. Na koniec 
2008 planowane zadłużenie może 
wynosić  9.771 tys.zł i związane 
będzie głównie z kredytami dotyczą-
cymi termomodernizacji budynków 
mieszkalnych, budową budynku 
komunalnego mieszkalnego oraz 
inwestycjami drogowymi. 

Gminy a więc i miasto nie 
może w danym roku budżetowym 
przeznaczyć więcej niż 15 % do-
chodów na spłatę rat kredytów i 
ewentualnych zobowiązań z tytułu 
poręczeń. Miasto  na spłaty z tych 
tytułów  w 2008 r. zabezpiecza 4,6 
% dochodów.  Biorąc pod uwagę 

całość założeń budżetu miasta na 
2008 r. Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Krakowie pozytywnie 
zaopiniowała projekt, źródła sfinan-
sowania deficytu oraz prognozę dłu-
gu. Wskaźniki zadłużenia miasta są 
zachowane.

Podjęta Uchwała Budżetowa 
przez Radę Miasta na 2008 r. zabez-
piecza środki finansowe na zadania 
należące do samorządu.

K. Tokarska

INFORMACJA 
BURMISTRZA

O ważniejszych decyzjach i działa-
niach Burmistrza Gorlic za okres
od 11 grudnia  do 15 stycznia 

2008 r.  (fragmenty)

sanitarna  Osiedla  Dębina -  I 
etap”.

6. Dokonano odbioru robót 
związanych z wybudowaniem 
wymiennikowi dla potrzeb 
grzewczych i wentylacji  bu-
dynku kina.

7. Dokonano odbioru robót zwią-
zanych z realizacją zadania p.n. 
„Budowa urządzeń podczysz-
czania ścieków deszczowych” 
– ulica Szpitalna.

8. Przekazano  plac  budowy 
dla zadania p.n. „Oświetlenie 
ulicy Sikorskiego”                   i 
„Oświetlenie ulicy Zielonej”.

GOSPODARKA KOMUNALNA:
1. Po przeprowadzonych negocja-

cjach  z firmą wywożącą  śmieci  
oraz przeanalizowaniu  docho-
dów na ten cel  zdecydowano 
o  pozostawieniu cen w 2008 r. 
na dotychczasowym  poziomie 
( 2,64 zł netto, 2,82 zł brutto od 
osoby /miesiąc).

2. Powołana  Zarządzeniem 
Burmistrza  Komisja  doko-
nała  weryfikacji  wniosku o 
zatwierdzenie  taryf za wodę i 
ścieki i stwierdziła  zasadność 
podwyżki cen. Nowe ceny obo-
wiązywać będą  od  29.02.2008 
roku  do 28.02. 2009 roku. 
Zgodnie z nowymi taryfami  

następuje  wzrost cen :
o dla odbiorców indywidual-

nych  (1 grupa taryfowa):
*   przy dostawie  1m3 wody  o 7 

groszy tj. o 2,36% 
*   przy odbiorze  1m3 ścieków  o 

6 groszy tj. o 2,21% o dla od-

biorców pozostałych  (2 grupa 
taryfowa):

*   przy dostawie 1m3  wody o 7 
groszy tj. o 2,16 %

*   przy dostawie 1m3  ścieków  o 
7 groszy tj. o 2,37% .

 Do  cen doliczany jest poda-
tek VAT wg stawki  7% .
3. Miejski  Zakład Komunikacyjny  

Sp. z o.o.  w Gorlicach  poin-
formował o przyjętym  planie   
funkcjonowania   Spółki,  który  
zakłada  działalność  w zakre-
sie  transportu   w granicach  
ościennych gmin z dopłatami do 
ustawowych  ulg w przewozach, 
ograniczeniem kursów nieren-
townych, a także  rozwijaniem 
działalności dodatkowej  (stacja 
paliw). Realizacja  planu  ma w 
założeniu umożliwić w ciągu 
kilku lat  generowanie  zysku 
przez Spółkę.  Wg  założeń w 
2008 roku  Spółka poniesie  
stratę  w   wysokości  35 tys. 
zł,  w  2009  r.  osiągnie  zysk  4  
tys. zł,  a   w   2010 r.   zysk  w 
kwocie  79 tys. zł.

4. Miasto wspólnie z powiatem   Miasto wspólnie z powiatem   
czyni starania w GDDKiA o 
realizację I etapu obwodnicy  
miasta Gorlice  o długości ok. 
2,8 km, o przebiegu  od Ropicy  
Polskiej (droga krajowa Nr 28) 
do ulicy Węgierskiej  (droga  
wojewódzka nr 977).

5. Uzyskano pozytywną decyzję 
Zarządu WM w sprawie przystą-
pienia do projektowania ronda 
u zbiegu ulic Sienkiewicza, 
Szpitalnej i Ariańskiej (umowa 
z Województwem Małopolskim 
w trakcie analizy prawnej).

4 stycznia br. w Urzędzie 
Miasta odbyło się spotkanie 
poświęcone problemom bezpie-
czeństwa uczniów drodze do i ze 
szkoły. Uczestniczyli w nim dyrek-
torzy gorlickich miejskich szkół. 
Wprowadzenia do tego ważnego 
zagadnienia dokonał kierownik Wy-
działu Oświaty Kultury i Sportu Alek-
sander Augustyn oraz zaproszony 
gość, Tadeusz Kosturski, inicjator 
wyposażenia uczniów w elementy 
odblaskowe. Wszyscy byli zgodni, 
że jest to ważne zagadnienie. Po 
dyskusji przyjęto kilka ustaleń. Tym 
pierwszym – już wykonanym -  jest 
wystąpienie do parlamentarzystów 
i Głównego Inspektora Transportu 
Drogowego z prośbą o podjęcie 
inicjatywy ustawodawczej zobo-
wiązującej pieszych użytkowników 
dróg w terenie niezabudowanym 
do noszenia elementów odblasko-
wych, także producentów odzieży, 
tornistrów, plecaków szkolnych 
do wyposażenia ich w elementy 
odblaskowe. Drugą propozycją jest 
wystąpienie na początku roku szkol-
nego do firm ubezpieczeniowych,w  
których ubezpieczeni są uczniowie 
lub majątek szkolny, o wyposażenie 
uczniów w elementy odblaskowe w 
ramach akcji profilaktycznej. Waż-
nym elementem mają być akcje 
wyposażenia uczniów w elementy 
odblaskowe do naszycia lub na-
klejania na tornistrach albo plecak 
oraz cykliczne akcje edukacyjne 
skierowane do uczniów i rodziców. 
Ostatnią propozycją jest wystąpie-
nie do Rady Miasta z inicjatywą 
kompleksowego ujęcia problemu 
w ramach programu „Bezpieczne 
Miasto Gorlice”. Pierwsze efekty już 
są widoczne: z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji do 
MZS nr 6 dotarły trzy paczki z 500 
opaskami odblaskowymi

dar. 

Bezpieczna 
droga do szkoły 

i ze szkoły 
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Mariola Migdar, pytała, jaka jest 
aktualna sytuacja kawiarni „ 
Parkowa”, czy w wyniku ogło-
szonego przetargu są chętni 
do dzierżawy i prowadzenia 
działalności gastronomicznej 
od zbliżającej się wiosny 

Maria Czeszyk, podjęła bardzo 
istotny dla miasta temat odpa-
dów komunalnych. Uważa, że 
należy się tym ważnym proble-
mem zająć- budową wysypiska, 
spalarni, zakładem segregacji, 
gdyż od 2010 roku będą w tym 
zakresie obowiązywać dyrekty-
wy unijne- brak rozwiązań przy-
czyni się do nakładania na gmi-
ny kar. Zwróciła też uwagę na 
dysproporcje w  organizowaniu 
imprez w mieście. Z wydanego 
„ Kalendarza imprez” wynika, że 
w 2008 roku odbędzie się 155 
imprez sportowych, a tylko 57 
kulturalnych. Pytała się dlacze-
go większą uwagę zwraca się w 
mieście na „ bicepsy”, a nie na 
„ kulturę”.

 Alicja Nowak, nawiązując do po-
przedniej wypowiedzi,  zapro-
ponowała, by do „ Kalendarza 
imprez” wprowadzić „ Piknik 
rodzinny”- imprezę integrującą 
gorlickie środowisko. Podjęła 
też temat segregacji śmieci, 
jako elementu wychowawcze-
go i zaproponowała, aby nie 
tylko w szkołach, ale również 
przed szkołami ustawić pojem-
niki na odpady wtórne. Pytała 
się, jaka firma zajmuje się 
segregacją śmieci w mieście. 
Interesowała się również, czy 
podjęto rozmowy z PKP na 
temat  ewentualnego przejęcia 
budynku stacji przez miasto.

Ryszard Ludwin, zabrał głos w 

imieniu rodziców ostatniej 
klasy Gimnazjum MZS nr 
1, uczących się w budynku 
dawnej „ dwójki”, którzy pro-
testują przeciw decyzji władz 
miasta- likwidacji małej sali 
gimnastycznej  i konieczności 
chodzenia na zajęcia w-f do 
macierzystej szkoły. Uważa, 
że można by funkcjonowanie 
sali wydłużyć do końca roku 
szkolnego i wówczas prze-
znaczyć to pomieszczenie na 
archiwum UM.

Aleksander Mróz, nawiązując 
do odbytej 21 grudnia 2007 
roku konferencji i uroczy-
stego przecięcia wstęgi w 
Domu Polsko- Słowackim 
oraz informacji „ Kuriera” o „ 
otwarciu podwojów”, pytał, ile 
od tego czasu zorganizowano 
konferencji, nawiązano sto-
sunków międzynarodowych, 
ilu przyjęto gości, ile wydano 
posiłków. Ponadto pytał, czy 
Rada Miasta ma uprawnienia 
do łamania prawa, o czym wg 
niego świadczy  wprowadze-
nie na sesję projektu uchwały 
"w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Burmistrza m. 
Gorlice". Prosił, by nie wpro-
wadzać projektu uchwały do 
porządku obrad.

Henryk Plato, w imieniu miesz-
kańców nowego bloku przy ul. 
Orzeszkowej zgłosił zauważo-
ne nieprawidłowości- wilgoć, 
grzyb. Prosił o interwencję.

Jolanta Dobek, podjęła temat 
gorlickiego szpitala,  trudnej 
sytuacji ekonomicznej i perso-
nalnej. Uważa, że Rada  Mia-
sta, a poprzez nią mieszkańcy, 
powinni wiedzieć, co się w tej 

placówce dzieje. Dlatego uwa-
ża, że na najbliższą sesję należy 
zaprosić dyrektora, by te spra-
wy przedstawił i wyjaśnił.

Eugeniusz Wędrychowicz,  po-
ruszył problem otwarcia i 
poświęcenia Domu Polsko- 
Słowackiego i w imieniu Ko-
legium Prezesów Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych pytał, 
dlaczego nikt z przedstawicieli 
tego środowiska nie był zapro-
szony na te uroczystości, skoro 
liczni działkowcy utrzymują od 
kilku lat dobre kontakty z  Bar-
dejowem.

Joanna Bubak, zadała trzy py-
tania: 

-Dlaczego miasto Gorlice wycofa-
ło się z kaucji mieszkaniowej 
w mieszkaniach komunalnych  
i czy jest prawna możliwość 
wprowadzenia kaucji, która 
pokrywałaby ewentualne 
zniszczenia w lokalu mieszka-
niowym?

-Dlaczego w planie budowy  sieci 
wodociągowej na lata 2007- 
2010 nie ujęto zadań najpil-
niejszych, gdzie zamówienia 
na wodę są największe, np. na 
ul. Granicznej?

- Kiedy zostanie wymieniona 
wiata przystankowa przy ul. 
Wyszyńskiego- przyległa do 
ul. Ściegiennego, naprzeciw 
Wyszyńskiego- przyległa do 
ul. Ściegiennego, naprzeciw 
Wyszyńskiego- przyległa do 

Rafinerii Nafty?
Czesław Gębarowski, pytał, jak 

stoją nasze „akcje” na Magu-
rze Małastowskiej, jaki jest los 
zawiązywanej z Gminą Sęko-
wa spółki. Poruszył też temat 
ośrodka narciarskiego w Mała-
stowie i braku gastronomii.

Eugeniusz Liana, nawiązując do 

1. Zameldowano 277 osób na po-
byt stały spoza terenu miasta.

2. Zameldowano 322 osoby na 
pobyt czasowy (ponad trzy 
miesiące) spoza terenu miasta

3. Wpłynęło 31 wniosków o wy-
meldowanie z pobytu stałego 
w drodze administracyjnej. 

4. Dokonano 644 przemeldowań 
z ulicy na ulicę.

5. Wymeldowano 368 osób z 
pobytu stałego poza granice 
administracyjne naszego mia-
sta.

prowadzonych termomoder-
nizacji obiektów miejskich, 
pytał, czy została przeprowa-
dzona analiza oszczędności po 
wykonaniu termomodernizacji 
tych obiektów.

Jadwiga Wójtowicz, wyraziła 
zaniepokojenie  doniesieniami 
prasowymi dotyczącymi faktu, 
że spośród 43 projektów zwią-
zanych z ochroną środowiska 
i gospodarką ściekową, które 
miały być sfinansowane  z pie-
niędzy unijnych w Małopolsce, 
na nowej liście Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego utrzy-
mały się zaledwie dwa,  w tym 
projekt rozbudowy kanalizacji w 
Nowym Sączu i opracowanie 
dotyczące gospodarki odpada-
mi komunalnymi w Krakowie. 
Oznacza to, że województwo 
nasze może stracić 1 mld 30 
mln dotacji. Podkreśliła, że 
również samorządy Gorlic i 
okolicznych gmin bardzo li-
czyły na unijne wsparcie w tej 
dziedzinie. Przygotowywany 
był program pilotowany przez 
Związek  Gmin Ziemi Gorlic-
kiej. Stwierdziła, że jakkolwiek 
nie mamy wpływu na decyzję 
ministerialne, to mamy wpływ 
na wypracowanie jednolitego 
stanowiska w obrębie  wnio-
skodawców projektów, które 
pozwoli skutecznie starać się 
o środki unijne. Pytała również 
o  postęp o prac związanych z 
przygotowywaniem dokumen-
tacji projektowej na remont 
budynków kina : Wiarus” i 
Gorlickiego  Centrum Kultury.

6. Na  pobycie czasowym (ponad 
trzy miesiące) przebywało poza 
Gorlicami 988 osób. Są to prze-
ważnie osoby studiujące które 
dokonały okresowego zamel-
dowania w miejscu pobytu 
czasowego.

7. Złożono 294 karty osobowe 
mieszkańca tzw. KOM-y dla 
nowonarodzonych gorliczanek 
i gorliczan. 
- 146 dziewczynek 
- 148 chłopców 

8. W kartach osobowych miesz-
kańców odnotowano 415 
małżeństw oraz 57 rozwodów.

9. Z kartoteki osobowej naszego 
miasta wyłączono 226 KOM-ów 
osób zmarłych

10.Wydano gorliczankom i gorli-
czanom 7 784 dowody osobi-
ste. 

11.Udzielono 243 odpowiedzi 
na wnioski udostępnienia da-
nych osobowych dotyczących 
mieszkańców naszego miasta.

12.Na prośbę mieszkańców wyda-
no 155 zaświadczeń o pobycie 
stałym.

13.Na dzień 31 grudnia 2007 roku 
Gorlice liczyły 29.500 osób, są 
to osoby zameldowane w mie-
ście na pobyt stały - 15 408 
kobiet i 14 092 mężczyzn 

Wydziału Spraw Obywatelskich Wydziału Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach.

INTERPELACJE I  ZAPYTANIA RADNYCH

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATEL-
SKICH URZĘDU MIEJSKIEGO  

W GORLICACH

 INFORMUJE, ŻE W 2007 r.
Informujemy, że przez 

cały rok "Kurier" będzie miał ko-
lorową okładkę. Zwiększono też  
nakład gazety do 2500 szt.  Za-
chęcamy więc do umieszczania 
na łamach "Kuriera" ogłoszeń, 
reklam, nekrologów, tekstów 
sponsorowanych, szczegóły 
w Wydziale Promocji Urzędu 
Miasta. 

Rada Redakcyjna

Szanowni

Czytelnicy

P.S. Informacja z po-P.S. Informacja z po-
siedzeń Komisji Rady Miasta siedzeń Komisji Rady Miasta 
ukaże się w lutowym numerze ukaże się w lutowym numerze 
"Kuriera ". 
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Gorlicki powstaniec z 1863 
r. Jan Pabis urodził się 1823 
roku w Kobylance w rodzinie 
rolniczej. Z zawodu był krawcem, 
zrzeszonym w Cechu Krawców w 
Gorlicach. Kiedy dowiedział się, że 
w Gorlicach trwa werbunek mło-
dych mężczyzn, niezwłocznie i on 
przyłączył się do powstańców, aby 
walczyć o wolna Polskę. Siedziba 
tajnego biura meldunkowego, 
zajmującego się werbunkiem do 
powstania, mieściła się na przed-
mieściu Magdalena, w domu 
tkacza Józefa Tokarskiego. Gdy z 
końcem marca niespodziewanie 
nastąpiła wpadka, oddział żołnierzy 
austriackich otoczył zabudowania 
Tokarskiego, gdzie akurat odby-
wała się narada, w ostatniej chwili 
zniszczono całą dokumentację. 
Tymczasem w ostatnich dniach 
czerwca we dworze Jana Płockie-
go Ropnicy Polskiej zgromadzili się 
następni ochotnicy : Jan Sośniak 
– ogrodnik z Ropnicy , Feliks Ger-
niak – powroźnik, Krewl – szewc, 
Franciszek Olszowski – grabarz, 
trzej bracia Kollerowie – synowie 
miejskiego lekarza, Niemczyński 
– kucharz z Zagórza, Jan Pabis-
krawiec z Kobylanki, Białobok 
kuśnierz, Chowański – student, 
Stanisław Wróbel – czeladnik 
tkacki, Hipolit Przybycień, Jan Ko-
perniak – czeladnik szewski, Ignacy 
Wróbel – szewc z Gorlic, Andrzej 
Kujawski – powroźnik z Gorlic i 
Adam Adamowski - krawiec. W 
dzień targowy wyruszyli pocho-
dem do miasta. Ścigani przez 

Zapomniany powstaniec 

żandarmerię austriacką ukryli się 
w dworze Marcelego Łętowskie-
go w Gliniaku Mrp. Wczesnym 
rankiem ruszyli furmankami w 
kierunku Biecza. Tam przyłączyli 
się do nich trzej miejscowi szew-
cy: Szczepański, Kwiatkowski i 
Szymański oraz stolarz Pius Lignar, 
właściciel folwarku w Bieczu Rylski 
i Stefan Wilczkiewicz z Libuszy-syn  
organisty z Harklowej. Jadąc przez 
Lisówek, Czermną, Gumniska k. 
Dębicy, dotarli do Mielca. Nad Wi-
słą uformowano oddział złożony z 
400 piechurów oraz 50 konnych 
pod dowództwem Kościakiewi-
cza. Umundurowani i wyposażeni 
w karabiny z bagnetami, rozpoczęli 
– pod silnym ostrzałem Rosjan, 
przeprawę na drugi brzeg rzeki. Na 
środku Wisły ginie Ignacy Krobel, 
ale oddziałowi udaje się sforsować 
rzekę i pod wieczór docierają do 
Komorowa. 

Na drugi dzień dochodzi 
do kilkugodzinnej bitwy z prze-
ważającymi siłami wroga. Oddział 
zostaje rozbity, powstańcy idą 
w rozsypkę. Jeńców popędzono 
w kierunku Kielc, stamtąd do 
Dęblina. Tam generał rosyjski 
Czergiery pozasądzał powstań-
ców na bezterminowe więzienie. 
W Dęblinie przebywali do zimy. 
Potem popędzili ich przez Pragę, 
Warszawę, Grodno, Wilno aż do 
Petersburga a stamtąd do Tweru. 
Rozdzielono ich na grupy i wysłano 
do różnych miejscowości w głąb 
Rosji. Gorlicka grupa pozostała w 
Twerze. Przez rok pracowali przy 

budowie linii kolejowej. Głodni, z 
niedożywienia zapadali na różne 
choroby. Tęsknili. Nie mogli się 
pogodzić z niewolą, nieludzkim 
traktowaniem. Próbowali ucieczki. 
Wszczęli bunt, który został przez 
strażników stłumiony. Ujętych 
ukarano ciemnicą, a przywódcę, 
Jana Pabisa, ukarano chłostą. 
Wymierzono mu 25 nahajek na 
gołe ciało. Następnie przetrans-
portowano ich do gubernii tulskiej, 
gdzie, pracowali ciężko ponad rok 
przy wyrębie lasu. Tułaczka gorlic-
kich powstańców zakończyła się w 
Odessie. Jesienią 1867 r. amnestia 
przyniosła im długo oczekiwaną 
wolność. Przewiezieni do Warsza-
wy, a następnie odtransportowano 
do granicy austriackiej w powiecie 
chrzanowskim, docierali po czte-
rech latach do rodzinnych domów. 
Ze wzruszeniem i łzami w oczach 
witali się z rodzinami. Jan Pabis po 
powrocie z niewoli nadal zajmował 
się krawiectwem. Szwankując na 

W 145. rocznicę Powstania Styczniowego

zdrowiu, rozgoryczony, często 
w obecności zaufanych klientów 
zdejmował koszulę i pokazywał 
na plecach zsiniałe i zagojone już 
pręgi zadane ruską nahajką. Zmarł 
ok. 1889 r. i pochowany został w 
Kobylance. Na zakończenie tego 
smutnego opowiadania nasuwa 
się taka refleksja – Dlaczegóż 
innych współtowarzyszy niedoli, 
którzy razem z Janem Pabisem 
brali udział w powstaniu, hojnie 
obdarowywano za życie i pośmiert-
nie odznaczeniami powstańczymi i 
państwowymi. Grzebano ich z ho-
norami wojskowymi przy taktach 
marszy żałobnych granych przez 
orkiestrę dętą. Wzniesiono im Po-
mnik Powstańczy na Cmentarzu 
Parafialnym w Gorlicach. Jednak 
na tablicy nagrobnej, gdzie zostały 
wyryte nazwiska powstańców 1863 
r. , zabrakło miejsca dla Jana Pabi-
sa – krawca z Kobylanki. 

Tadeusz Pabis 

Muzeum Naftowe w Libuszy
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Nagrobek pijara Rumianowskiego

Portal świątyni

13 stycznia br. odbył się 
XVI Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Dochód 
z finału przeznaczony został na 
pomoc dzieciom ze schorzenia-
mi laryngologicznymi poprzez 
systemowe wyposażenie w spe-
cjalistyczny sprzęt medyczny dzie-
cięcych szpitalnych oddziałów. 
150 wolontariuszy zebrało w tym 
dniu do puszek 38 491,23 z aukcji 
3 963,30 razem 42 454,53. Portal świątyni3 963,30 razem 42 454,53. Portal świątyni

W organizację imprezy włą-
czyli się gorliccy przedsiębiorcy, 
instytucje i osoby prywatne. Na 
gorlickim rynku zagrały zespoły 
„2PM”, „Cross Fire”, „Bongo  
Jerusalem”. 

Gwiazdą wieczoru był ze-
spół „SAMI”. Nie obyło się też bez 
efektownego światełka do nieba. 
Wielką atrakcją gorlickiego Finału 
były pokazy: służb interwencyjno – 
ratowniczych, sprzętu ratowniczo 
– gaśniczego, udzielania pierwszej 
pomocy, psów zaprzęgowych 
„Husky Team”, pododdziału 
antyterrorystycznego z Krakowa, 

W I E L K A  O R K I E S T R A  Ś W I Ą T E C Z N E J  P O M O C Y  W I E L K A  O R K I E S T R A  Ś W I Ą T E C Z N E J  P O M O C Y  
W S P A N I A L E  Z A G R A L I  W  G O R L I C A C H

oraz kolejka amerykańska – zjazd 
na linie, i  „małpi most” nad ul. 
Mickiewicza,- pokaz elementu 
szturmowego na ratuszu. 

Na sukces zapracowali 
przede wszystkim wolontariusze, 
ale również członkowie gorlickie-
go sztabu: Adam Nowak, Mateusz 
Bobola, Halina Dobek,  Jerzy Fo-
czek, Janusz Fugiel, Zbigniew 
Grygowicz, Mirosław Kawa, Jerzy 
Knot, Barbara Kowalska, Jan Kuk, 
Tadeusz Łuczejko, Wojciech Wój-
cik, Adam Szczepański, Waldemar 
Markiewicz, Halina Schirmer, Ma-
riola Migdar, Wojciech Pietrusza, 
Marek Podraza, Edyta Posłuszna, 
Grażyna Słodek, Piotr Tenerowicz, 
Eugeniusz Wędrychowicz, Anna 
Wachowicz,  Jadwiga Wójtowicz. 

WOŚP hojnie wsparli 
sponsorzy: „Akropol” Dom Wesel-
ny, „AMEX” - Anna Krężołek, Hur-
townia Wielobranżowa, „AMIGO” 
Zakład Masarski - Edward Najbar, 
„ANGUS” Zakład Masarski, „AN-
GELA” S.J., Firma Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa, Anna Pie-

cuch, Wiesław Piecuch , „A-Zet” 
Hurtownia , Apteka S.J. Danuta 
Zięba, Katarzyna Zięba, Wacław 
Zięba - ul. Biecka 16 , Bank PEKAO 
S.A., Centrum Wolontariatu przy 
Gorlickim Stowarzyszeniu Pomo-
cy Społecznej „SUCCURRERE”, 
Delikatesy „Centrum”, Kopernika 
10, Knapik Robert , „DEMETER”, 
Hurtownia, „Carrefour” CP SP. 
z o.o. Supermarket, Tuwima 7 , 
„ECO-MAX” Sp. z o.o. , „ESKO” 
Zakład Elektroniki, Firmy ochro-
niarskie: „GLEJT”, „KARABELA”, 
„MUSI” , Galicja-Art , Gazeta 
Krakowska - oddział Gorlice, 
„GODROM” Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe, Gorlickie 
Centrum Kultury, Firma „GRILEX” 
S.J. - Kozioł Stanisław, Szura Jan, 
Łużna 710, „HAŻBUD” Zakład 
Usługowo-Produkcyjno Handlo-
wy , Hurtownia „Elektrosprzęt”- 
Przybylscy , Hurtownia Artyku-
łów Przemysłowych i Zabawek 
„BRAMS” , Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorlicach, Król Wiesław - Trans-
port , „Glinik” Sp. z o.o. Zakład 
Maszyn Górniczcyh , Komenda 
Powiatowa Policji w Gorlicach, 
Kuźnia „Glinik” Sp. z o.o. , NiUW 
„Glinik” Sp. z o.o.; „Margot” Hotel 
, Międzyzakładowy Autonomiczny 
Związek Zawodowy Pracowników 
Inżynieryjnych, Technicznych i 

Ekonomicznych FM „Glinik” S.A., 
PT-H „Kuzynopol” - Sławomir 
Cieśla, Bobowa, Stanisław Kogut 
- senator , Witold Kochan - poseł 
na Sejm RP, Miejski Zarząd Bu-
dynków , Miejski Zakład Usług 
Komunalnych, Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Gorlicach, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Gorlicach, Miejski 
Zakład Komunikacyjny Gorlice, 
„Miro-2” S.J., Firma Budowlana  , 
„MONTERM” Zakład Instalacyjno-
Montażowy, Niepubliczny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „Wena”, 
Piekarnia „Szymbarczanka” - p. 
Klukowski, „Podzamcze”, Firma 
Produkcyjno-Handlowa, Cukier-
nia, „Real” - Nowy Sącz, „STELLA” 
s.c., Pracownia cukiernicza, SAT 
– Kol, Sklep Spożywczy Zdzisławy 
Tybor, „TRAF” Sp. z o.o. Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe - Bogdan 
Oszajca, STATOIL, Straż Granicz-
na, PPHU „TAURUS” - Grzegorz 
Piotrkowski, TRIOMEN-Hurt, A. 
Spólnik, D. Orlich, Urząd Gminy 
Gorlice, Urząd Miejski Gorlice, VE-
OLIA Transport Bieszczady Sp. z 
o. o., Zespół Szkół Zawodowych 
w Gorlicach, Związek Harcerstwa 
Polskiego - Hufiec Gorlice

Bogusława Rączka 

 Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci posiada status organiza-
cji pożytku publicznego. Zarząd 
Oddziału Powiatowego TPD w 
Gorlicach jest terenową jednostką 
Zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Warszawie i 
stąd ma prawo korzystania od 
darczyńców z odpisu 1 % od 
podatku dochodowego na cele 
pożytku publicznego. Dlatego 
zwracamy się z gorącą prośbą do 
wszystkich mieszkańców Gorlic i 
powiatu gorlickiego o przekazanie 
1% od swojego podatku dochodo-
wego na konto: 

OKAŻMY PAMIĘĆ I SERCE

Zarząd Główny TPD 

(KRS 0000 114 345)

00-325 Warszawa

 ul. Krakowskie Przedmieście 6

BPH PBK S.A. o/Warszawa 

ul. Jasna 1

38 1060 0076 0000 4010 2000 
5651

z przeznaczeniem 

„Dla Zarządu Oddziałowego 
Powiatowego TPD w Gorlicach 

ul. Kromera 1”

Rozpoczął się okres rozliczania dochodów za rok 2007 w 
Urzędzie Skarbowym. Każdy płatnik podatku zgodnie z ustawą o Nagrobek pijara RumianowskiegoUrzędzie Skarbowym. Każdy płatnik podatku zgodnie z ustawą o Nagrobek pijara Rumianowskiego
pożytku publicznym może odliczyć 1% od podatku dochodowego i 

Nagrobek pijara Rumianowskiego
pożytku publicznym może odliczyć 1% od podatku dochodowego i 

Nagrobek pijara Rumianowskiego

przekazać organizacji pożytku publicznego. W szczególności prosili 
nas TPD i Stowarzyszenie Budowy Kopca – Pomnika Jana Pawła 
II w Krakowie.
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Od 11 stycznia w sali wy-
stawowej im. prof. Włodzimierza 
Kunza prezentowane są prace Mo-
niki Pałki, absolwentki Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krakowie, członka Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. Uprawia 
malarstwo, maluje ceramikę. W 
swoim dorobku artystycznym ma 
ponad 40 wystaw, w tym sześć 
indywidualnych. W Galerii Sztuki 
„Dwór Karwacjanów” zauroczyła 
barwą i formą swojego malarstwa 
akrylowego na płótnie, papierze i … 
drukiem cyfrowym. To nowoczesne 
malarstwo, zmusza do wyobraźni, 
poszukiwań. Ale daje satysfak-
cję oglądającemu, gdy odczyta, 
odnajdzie w tej mozaice kolorów 
odpowiedź – może indywidualną, 
subiektywną ale własną. 

Dar

Mozaika barw Moniki Pałki 

Stanisław Chomiczewski
Jakże odmienne jest ma-

larstwo Stanisława Chomiczew-
skiego w sali wystawowej im. 
Ks. Bronisława Świeykowskiego. 
Cudowny polski pejzaż utrwalony 
na płótnie olejem. Pełen nastro-
jowości i melancholii przenosi w 
XIX wiek, zbliża do Chełmińskiego, 
Stanisławskiego… Chyba nieprzy-
padkowo. Autor urodził się w 1949 
r na dzisiejszych polskich kresach 
– w Sławatyczach na Podlasiu. 

Absolwent ASP w Krakowie do-
skonale tworzy urok tego kreso-
wego pejzażu, w którym dominuje 
piękny, wolny koń – może symbol 
młodzieńczej wolności. Dziś Arty-
sta mieszka i pracuje w Beskidzie 
Sądeckim, stąd na jego obrazach 
smreki, góry i doliny, które barwą i 
światłem – uspokajają, przenosząc 
w miejsca dalekie od zgiełku współ-
czesnego świata. 

Dar
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 31 grudnia 2007 r. o 
godz. 11.00. z gorlickiego Rynku 
wystartowało 151 zawodników- 
uczestników XVII Gorlickiego 
Biegu Sylwestrowego. Tempe-
ratura nieznacznie poniżej zera.  
Zachmurzenie całkowite. Pobiegli 
na dwóch dystansach: 5 km- 41 
mężczyzn i 10 kobiet; 10 km- 86 
zawodników i 13  zawodniczek. 
Głównymi organizatorami byli: 
Urząd Miejski, Lekkoatletyczne 
Stowarzyszenie Ziemi Gorlickiej 
„ Maraton” oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Na metę przy ul. 
Nadbrzeżnej najszybciej wśród 
pań dobiegła Danuta Zatorska ( 

Miejski Zespół Szkół nr 6 
w Gorlicach realizował od 1 marca 
2007 r projekt „ Bogactwo regionu 
w ujęciu multimedialnym”,  współfi-
nansowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.  W jego realizację  
zaangażowała się duża grupa dzieci 
, młodzieży i nauczycieli. Główną 
ideą projektu było poznawanie  i 
prezentowanie historii i dziedzic-
twa kulturowego naszego kraju i 
regionu z wykorzystaniem technik 
multimedialnych.  W dniu 24 br. 
miało miejsce podsumowanie pro-
jektu, podczas którego uczniowie 
zaprezentowali  tańce narodowe,  
brawurowo zatańczone  przez 
gimnazjalistów. Zespół wokalno-
instrumentalny kierowany przez 
Dorotę Przyrowską zaśpiewali we 
współczesnym opracowaniu "Ku-
kułeczkę", "Idzie dysc", "Furmana", 
"Te opolskie dziouchy", "Głęboką 

studzienkę"," Gorliczanki".  Zarówno 
grupa taneczna jak i wokalna pre-
zentowała się z tym repertuarem na 
festiwalach Suliexpo na Węgerzech 
i w Satu Mare w Rumunii.

Uczniowie pracujący pod 
kierunkiem Małgorzaty Nowak 
przedstawili  dwie prezentacje mul-
timedialne : Folklor Ziemi Gorlickiej” 
i „ Współpraca Miejskiego Zespołu 
Szkól nr 6 w Gorlicach ze szkołą nr 
16 z Nyiregyhaza-Nyirszolos”.

Ciekawymi propozycjami 
dla uczniów był międzynarodowy 
plener malarski „Moje Miasto”, 
rajd gimnazjalisty” Poznajemy 
swój region”, wycieczka do Krako-
wa z tematem przewodnim” Kino 
dawniej i dziś”.

Mieliśmy okazję obejrzeć re-
lację fotograficzną z tych wydarzeń 
opatrzoną komentarzami uczniów. 

Przedstawiciele kółka historyczno- 
regionalnego, którego opiekunem 
jest  Bożena Skałba, zaprezentowali 
publikacje przygotowane w ramach 
projektu: „ Życie i działalnośc księ-
dza Bronisława Świeykowskiego”,  
projektu: „ Życie i działalnośc księ-
dza Bronisława Świeykowskiego”,  
projektu: „ Życie i działalnośc księ-

"Mieszkańcy ziemi gorlickiej"- zna-
ne i niezwykłe postacie”, "Cmentarz 
wojskowy nr 91" ,” Legendy ziemi 

Zwycięzcą XVII Gorlickiego Biegu 
Sylwestrowego na dystansie 10 
km został Jakub Burghardt ( MKN 
Muszyna), w czasie 30 min 34 

s. Pokonał swojego klubowego 
kolegę Andrzeja Długosza oraz 
Tomasza Chawawko (Tomasz 
Chawawko Team).

X V I I  G O R L I C K I   B I E G  S Y L W E S T R O W Y

gorlickiej”, „ Pomnik bohaterów 
ziemi gorlickiej”, „ Związki Polski 
i Rumunii”.

Zaproszeni goście obej-
rzeli  wystawy: prac plastycznych 
uczestników pleneru malarskiego 
i ilustracje do legend gorlickich 
oraz fotograficzną, dokumentującą 
działania projektu

Ropczyce Moto Hurt), która 5 km 
pokonała w czasie 19 min. 10 s. 
Wyprzedziła Katarzynę Dulak ( UKS 
Budowlani Nowy Sącz) oraz Natalię 
Stasik ( Chyrowa).

      Pierwsze miejsce na tym 
dystansie wśród mężczyzn zdobył 
Adam Długosz ( MKN Muszyna) z 
czasem 16 min. 29 s. Drugi był 
Mirosław Czyżowicz ( Jasło), trze-
ci Damian Dykas ( ULKS Technik 
Trzcinica). Bieg na 10 km najszyb-
ciej wśród zawodniczek przebiegła 
Anna Wojna z Lipinek- w czasie 36 
min. 38 s., przed Barbarą Twardo-
chleb ( AZS AE Wrocław) i Martą 
Gubską ( KKB MOSiR Krosno). 
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