
W miesiącach sierpniu 
i  wrześniu tradycyjnym zwy-
czajem rolnicy gmin powiatu 
gorlickiego obchodzili Święto 
Plonów. Dorodne kłosy zbóż 
splecione w wieniec dożynkowy 
– symbol urodzaju – prezentowa-
li na II Dożynkach Powiatowych 
w Wilczyskach w dniu 7 września 
br. Upieczony bochen chleba z 
mąki zebranego zboża przekazy-
wany przez Starościnę i Starostę 
Staroście Powiatu ze słowami: 
„byś gospodarnie mądrze dzielił, 
ten bochen przez cały rok, by go 
nie brakowało mieszkańcom wsi 
miasta Powiatu” – przypomna 
i zobowiązuje do solidarnego i 
sprawiedliwego rządzenia.

Swoje „Święto Plonów” 
obchodzili też działkowcy Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego 
im. T. Kościuszki.
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"Plon niesiemy, 
plon …." II Dożynki Powiatowe - Wilczyska 2008

Pod koniec roku 2007 
członek pracowni graficznej 
Graphic Studio Dublin Marta 
Wakuła-Mac oraz dyrektor 
Muzeum Dwory Karwacjanów 
i Gładyszów w Gorlicach Zdzi-
sław Tohl, zainicjowali projekt 
pomiędzy Muzeum gorlickim i 
piętnastoma artystami Gra-
phic Studio Dublin w Irlandii. 
Zatytułowany został „Na 
granicy”.

Rozpoczął się dwutygo-
dniowym pobytem Irlandczyków 
w Gorlicach  w miesiącu wrze-
śniu. Dla artystów biorących 
udział w tym przedsięwzięciu 
była to doskonała okazja do za-
czerpnięcia nowych inspiracji i 
pracy nad nowymi pomysłami. 
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Irlandczycy na Ziemi Gorlickiej 
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fot. Adrian Dziubina

Gospodarz ogrodowego 
Dnia Działkowca – prezes Za-
rządu ROD, inż. Robert Czech 
powitał działkowców oraz zapro-
szonych gości: - burmistrza Ka-
zimierza Sterkowicza, radnego 

17 września br. w 69. 
rocznicę agresji na Polskę 
byłego Związku Radzieckiego 
odbyło się uroczyste spotkanie 
pod Krzyżem Katyńskim na Cmen-
tarzu Parafialnym w Gorlicach w 
asyście pocztów sztandarowych, 
władz samorządowych powiatu i 
miasta, gorlickich kół związków 
kombatanckich, zakładów pracy, 
gorlickich szkół oraz  społeczeń-
stwa Gorlic.

Pamięć o uczestnikach 
Wojny Obronnej i zesłańcach 
Sybiru w latach 1939 – 1940 
poprzedzona była mszą świętą za 
Ojczyznę w kościele parafialnym 
Nar. NMP. W okolicznościowej 
homilii ks. prałat Stanisław Górski 
przypomniał czasy zagłady narodu 
polskiego, spowodowanej agresją 
niemiecka i sowiecką. Głód, terror 
i choroby nie pozbawiły zesłańców 
godności Polki i Polaka oraz pa-

Augustyna Mroza, działkowców 
z Bardejova – J. Cipcowskiego i 
M. Bujdę oraz członków Małopol-
skiego Wojewódzkiego Zarządu 
PZD B. Jachimek i H. Mikę. 

 HOŁD  I  PAMIĘĆ  POD  
KRZYŻEM  KATYŃSKIM

Og rodowe Dożynk i  

"Plon niesiemy, plon …. "
II Dożynki Powiatowe - 

Wilczyska 2008

Z dumą informujemy, że 
kompozycja targowa przygoto-
wana przez „Beskid Zielony”- 
Lokalną Organizacje Turystycz-
ną wraz z Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Gorlicach, otrzy-
mała wyróżnienie w Konkursie 
„Najlepsza ekspozycja” w branży 
„Rzemiosło, Rękodzieło, KGW” 
na targach „Agropromocja 2008” 
w Nawojowej, które odbywały się 
w dniach 6–7. 09. br.

 „Agropromocja 2008”

Zdobycie wyróżnienia nie 
byłoby możliwe, gdyby nie pomoc 
Urzędu Marszałkowskiego w Kra-
kowie, Starostwa Powiatowego w 
Gorlicach, Gminy Osiek Jasielski, 
Gminy Sękowa, Gminy Uście 
Gorlickie, Gminy Bobowa oraz 
Miasta Gorlice, za co serdecznie 
dziękujemy. 

 Krystian Lewek

fot. Ewa Żarnowska

fot. Ewa Żarnowska
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: poniedzia-
łek 7.30-16.30, wtorek - piątek 
7.30-15.15 Burmistrz - Kazimierz 
Sterkowicz, Z-ca Burmistrza 
- Janusz Fugiel, Sekretarz - Ma-
ria Kuźniarska-Pęczek, Skarbnik 
- Krystyna Tokarska.
Wydziały:
  1. Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

- Kierownik Katarzyna Walczy, 
tel. nr wew. 228.

  2. Wydział Księgowości Finanso-
wo-Budżetowej - Kierownik Ja-
nina Łopata, tel. nr wew. 231.

  3. Wydział Wymiaru i Księgowości 
Podatkowej - Kierownik Daniel 
Gruszkowski, tel. wew. 239.

  4.Wydział Promocji i Rozwoju Go-
spodarczego Kierownik - Ewa 
Buhl, tel. wew. 267.

  5.Wydział Spraw Obywatelskich - 
Kierownik Mieczysław Bomba, 
tel. wew. 276.

  6.Wydział Gospodarki Komunal-
nej - Kierownik Teresa Wrona, 
tel. wew. 244.

  7.Wydział Gospodarki Prze-
strzennej - Kierownik Andrzej 
Fik, tel. wew. 259.

  8.Wydział Oświaty, Kultury i 
Sportu - Kierownik Aleksan-
der Augustyn, tel. wew. 265.

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

10.Urząd Stanu Cywilnego - Kie-
rownik Danuta Zakrzewska, 
tel. wew. 256.

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

12.Samodzielne Stanowisko d/s 
BHP, Henryk Jędrzejowski, 
tel. wew. 285.

13.Samodzielne Stanowisko d/s 
Audytu - Franciszek Tomasz-
kiewicz, tel. wew. 285.

14.Samodzielne Stanowisko d/s 
Planowania i Sprawozdawczo-
ści Budżetowej - Edyta Szilder, 
tel. wew. 231.

15.Straż Miejska - Komendant Woj-
ciech Pietrusza, tel. 354 07 23, 
Strażnicy, tel. 354 07 24

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

W dniu 27 sierpnia br. od-
były się w Bardejovie obchody 64. 
rocznicy Słowackiego Powstania 
Narodowego. W uroczystościach 
uczestniczyła delegacja z Gorlic 
w składzie: kierownik Wydziału 
Oświaty , Kultury i Sportu  Urzędu 
Miejskiego Aleksander Augustyn, 

To już 657. historyczny jar-
mark w Barejowie, a 37. czasów 
współczesnych. Po raz kolejny w 
jego otwarciu w dniu 28 sierpnia 
brał udział prezydent Słowacji 
Ivan Gasparovic. To podkreśla 
rangę tego wydarzenia. Władze 
miasta Gorlice reprezentował z-
ca burmistrza Janusz Fugiel, z-ca 
przewodniczącego Rady Miasta 
Zbigniew Grygowicz oraz Sekre-
tarz Maria Kuźniarka - Pęczek. 
Nowością tegorocznego Jarmar-
ku było odnowienie tradycji święta 
win tokajskich. Barejów, podobnie 
jak Gorlice, od wieków był położo-
ny przy winnym trakcie. 

Słowackie powstanie

Bardejowski  Ja rmark

przedstawiciele kombatantów: 
płk. Tadeusz Podolski – prezes 
Związku Inwalidów Wojennych i 
Wojskowych, płk. Antoni Jarosz 
prezes Związku Kombatantów RP 
i BWP oraz członek tego związku, 
kpt. Tadeusz Tenerowicz.

W powitalnym wystąpieniu 
podkreślał rolę rodzinnych ogro-
dów w aktywnym wypoczynku 
w bliskim kontakcie z przyrodą. 
Zarząd ROD uhonorował dyplo-
mami i upominkami najaktyw-
niejszych działkowców, wśród 
nich Mariana Kordzikowskiego, 
Marię Hawro, Romana Jarka, 
Leopolda Krawczyka, Edmunda 
Szufnarowskiego, Franciszka 
Dziedziaka. Dyplomem za naj-
piękniejszą działkę obdarowani 
zostali: Barbara Laskowska, Adam 
Krzeszowski. Wręczył je burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz, życząc wy-
różnionym działkowcom dalszych 
osiągnięć i podkreślając, że „życie 
nasze - działkowców - dowodzi, 
że każde działanie wzbogaca 
miejską przyrodę i umacnia wy-
mogi ochrony środowiska”. Przed 

mięci o Ojczyźnie. Msza zakoń-
czona została pieśnią „Boże coś 
Polskę przez tak liczne wieki”. Po 
przemarszu na Cmentarz Parafial-
ny pod Krzyżem Katyńskim głos 
zabrał starosta powiatu, Mirosław 
Wędrychowicz. W wystąpieniu 
przypomniał tragiczny los ofice-
rów WP – uczestników Wojny 
Obronnej 1939 r. - zamordowa-
nych w Katyniu, Starobielsku, 
Miednoje oraz deportację Pola-
ków z okupowanych wschodnich 
obszarów II Rzeczypospolitej na 
Wschód, w latach 1939 – 1940. 
W większości były to kobiety i 
dzieci. Stali się zesłańcami Sybi-
ru, więźniami sowieckich łagrów.  
17 września, 69. rocznica agresji 
byłego Związku Radzieckiego na 
Polskę zbiega się z 80. rocznicą 

powstania Związku Sybiraków i 
jest Dniem Sybiraka. Stąd udział 
gorlickich Sybiraków w uroczy-
stości przy Krzyżu Katyńskim i 
wspomnienie przez prezesa Koła 
Sybiraków w Gorlicach, Janinę 
Brzozowską, czasu cierpienia, 
głodu i tęsknoty za rodzinnym 
krajem. Przed złożeniem wieńca  
odmówiono modlitwę „Wieczny 
Odpoczynek”, po czym odegrano 
hymn Sybiraków.

 A. Jarosz

częścią oficjalną Dnia Działkowca 
odbyły się zawody sportowe dla 
dzieci działkowców w wieku 7 – 15 
lat w konkurencjach: rzut piłką do 
kosza, rzut krążkiem, wyścigi w 
workach, kopanie piłki do bram-
ki. Prowadzili je nauczyciele wuefu 
Franciszek Dziedziak i Barbara Pie-
karz. Zwycięzcy w poszczególnych 

dyscyplinach otrzymali dyplomy i 
nagrody przydatne w szkole. W 
sportowych zmaganiach pomiędzy 
działkowcami a Zarządem ROD 
- przeciąganie liny – zwyciężył 
Zarząd. A później wszyscy bawili 
się przy płytowej muzyce. 

Działkowiec  Antoni Jarosz
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18 września br. w MBP 
im. S Gabryela odbył się Wie-
czór Wincentego Pola. Jego 
częścią była wystawa „Wincen-
ty Pol- żołnierz, poeta, geograf, 
krajoznawca. W dwusetną 
rocznicę urodzin” oraz pokaz 
multimedialny „Muzeum bio-
graficzne Wincentego Pola w 
Lublinie. Działalność i obchody 
jubileuszowe”. Wystawa jest 
pokłosiem obchodów 20 kwiet-
nia 2007 r. 200. rocznicy urodzin 
Wincentego Pola- „stróża wielkich 
grobów i drogich pamiątek”, który 
spoczywa w Krypcie Zasłużonych 
kościoła oo. Paulinów na Skałce 
w Krakowie. Jego życie to ciągłe 

wędrowanie: od Lublina, gdzie 
przyszedł na świat, poprzez 
Lwów i Podole, Wołyń, Polesie, 
Litwę, Wilno i Żmudź, Prusy 
Wschodnie, Wielkopolskę, Sak-
sonię, Ukrainę, Bieszczady, Tatry, 
Karpaty Wschodnie, Beskidy, Au-
strię, Syrię, Tyrol, Śląsk, Sudety, 
Wrocław, Berlin, Rugię, Pragę, 
Wiedeń, Warszawę, podróż po 
Dniestrze... Były to miejsca nauki, 
konspiracji, walk powstańczych 
1830/31 r., podróży badawczych 
geografa, etnografa, miejsc spę-
dzonych z ukochaną żoną Kornelią 

i dziećmi, wypraw do źródeł Wi-
sły, uwięzienia i przymusowego 
zamieszkana, wykładów geografii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
pisania „Pieśni o ziemi naszej”, 
„Pieśni o domu naszym”... Życie 
przebogate w zdarzenia histo-
ryczne, polityczne, naukowe, 
literackie, rodzinne... W poema-
cie „Pieśń o ziemi naszej”, który 
ukończył w pałacu Skrzyńskich 
w Zagórzanach k. Gorlic zawarł 
całą swoją wielką i płomienną 
miłość do Ojczyzny, którą chciał 
przekazać młodemu pokoleniu: 
„A czy znasz ty, bracie młody,/ 
Twojej ziemi bujne płody?/ Twe 
kurhany i mogiły,/ I twe dzieje, 
co się śćmiły?...” Poeta powró-
cił na ziemie gorlicką w 1840 r. 
Zamieszkał w Mariampolu, jak 
nazwał swoją siedzibę w Glini-
ku- „domek mały, ale bardzo 
schludny”, zbudowany na gruncie 
ufundowanym przez mjra Teofila 
Erazma Łętowskiego- powstańca z 
1830 r., właściciela Glinika- przez 
hrabiego Tadeusza Skrzyńskiego 
z Zagórzan. W Gliniku Mariampol-
skim , pozostając poetą, stał się 
naukowcem- geografem, przyrod-
nikiem, etnografem. Stąd wyruszał 
w Beskidy, Tatry, pasma Czarno-
hory. Poznawał życie Bojków, Hu-

cułów, Łemków. Uroki tych krain 
utrwalał w opisach naukowych i.. 
poezji, np. w pięknym utworze 
o naszym Beskidzie: „Beskidzie 
graniczny! Beskidzie zielony!/ od 
Boga pomiędzy narody rzucony!” 
W nowym zamku neogotyckim hr. 
Skrzyńskiego często wygłaszał 
odczyty na tematy historyczne, 
geograficzne i literackie. „Domek 
pod dębami” opuścił w czasie ra-
bacji chłopskiej w 1846 r., ale do 
końca życia darzył to miejsce na 
gorlickiej ziemi sentymentem.

Roman Dziubina

Wieczór Wincentego Pola w MBP

Podczas pobytu na Ziemi 
Gorlickiej mieli okazję zetknąć się 
z kultura pogórzańską w skansenie 
w Szymbarku, kulturą łemkowską 
i religią prawosławną podróżując 
szlakiem architektury drewnianej , 
kulturą żydowską, zwiedzając syna-
gogę i kirkut w Bobowej, zabytka-
mi wpisanymi na listę dziedzictwa 
kulturowego UNESCO- kościół w 
Sękowej. Ponadto zwiedzili Gorlice, 
Biecz, Barejów na Słowacji, stadni-
nę koni huculskich w Regietowie. 
W ramach pobytu artystów w 
Małopolsce zaplanowano dwu-
dniowe wycieczki do Krakowa i 
Zakopanego. W napięty program 

I r landczycy na Z iemi 
Gor l ick ie j  -  pro jekt  
„ N a  g r a n i c y ”

pleneru wplecione zostały również 
spotkania z władzami miasta i 
powiatu oraz zajęcia warsztatowe 
z młodzieżą z gorlickich szkół. 

Projekt „Na granicy” opiera 
się na trzech wystawach, które 
odbędą się na przestrzeni trzech 
lat. Rozpoczął się wystawa prac 
wszystkich uczestników we wrze-
śniu br. w Gorlicach. Wczesnym 
latem 2009 prace zainspirowane 
dwutygodniowym pobytem 
artystów w Gorlicach będą pre-
zentowane również w Dworze 
Karwacjanów. Ostatni etap będzie 
miał miejsce w Graphic Galery 
Dublin, w lutym 2010.
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 Czy powiat gorlicki będzie 
mógł poszczycić się Centrum Do-
goterapii? Być może już za kilka 
lat takie centrum powstanie 10 km 
od Gorlic w Korczynie koło Biecza. 
Państwo Agnieszka i Sławomir Wę-
drychowiczowie- pomysłodawcy 
i założyciele jedynej w powiecie a 
jednej z kilkudziesięciu w kraju Fun-
dacji Dogoterapeutycznych przygo-
towują się do uruchomienia takiego 
centrum. Pomysł założenia fundacji 
zrodził się rok temu.  Wpływ na to 
miała nasza fascynacja rasą Sybe-
rian Husky. Dowiedzieliśmy się, że 
te psy nadają się do dogoterapii- 
podkreśla pani Agnieszka. Husky 
Team liczy obecnie 5 psów rasy 
Syberia Husky- cztery suczki- oraz 
psa Nanooka. Państwo Wędrycho-
wiczowie nie ukrywają, że zależy im 
na tym, aby to centrum powstało 
jak najszybciej. Gorliczanie mieli 
nie raz okazję poznać psy z funda-
cji. Ostatnie takie spotkanie odbyło 
się pod koniec wakacji na Gorlickim 

W dniu 29 sierpnia br. 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz  
oraz kierownik Wydziału Oświaty 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskie-
go w Gorlicach Aleksander Au-
gustyn  złożyli   podziękowanie 
za 40 lat pracy pedagogicznej 
odchodzącemu z dniem 31 sierp-
nia  br. na emeryturę dyrektorowi 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w 
Gorlicach, Zbigniewowi Osiko-
wiczowi. 

Zbigniew Osikowicz – dy-
plomowany nauczyciel matema-
tyki, był dyrektorem Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5 przez 10 lat 
. W tym czasie dał się poznać 
jako sprawny organizator życia 
szkoły i menedżer, dbający o 
pozyskiwanie funduszy i trafne 
ich wykorzystanie. Tworzył au-
torskie , oryginalne koncepcje 

40 lat minęło … 

Pikniku Rodzinnym, gdzie Fundacja 
„Husky Team” przedstawiła swój 
krótki program, na który składała 
się prezentacja rasy Syberia Husky 
oraz jazda psim zaprzęgiem. Jeśli 
ktoś nie miał okazji przyjść do parku 
to serdecznie zapraszamy do nas do 
Fundacji. Do odwiedzin zachęcamy 
nie tylko dzieci i ich rodziców, ale 
też zorganizowane grupy dzieci 
ze szkół i przedszkoli. Osoby 
niepełnosprawne przyjmujemy 
nieodpłatnie, natomiast zdrowe 
dzieci wpłacają symboliczne kwoty 
na działalność fundacji. - mówi 
Sławek Wędrychowicz. Fundacja 
dysponuje hektarowym terenem, 
na którym organizowane są spo-
tkania  promujące zdrowy styl 
życia pod hasłem „Życie aktywne = 
życie zdrowe”. Wszystkich zainte-
resowanych działalnością fundacji 
zapraszamy na stronę internetową 
www.fundacjahuskyteam.pl

      
Grzegorz Rybczyk

Ich mottem- pomoc dzieciom

funkcjonowania placówki, min. 
obowiązkowe zajęcia pływanie 
dla dzieci od klas I szkoły pod-
stawowej, edukacja muzyczna w 
klasach 1 – 3 szkoły podstawowej, 
nauka drugiego języka obcego w 
gimnazjum, edukacja regionalna 
w klasach 4 szkoły podstawowej, 
zespoły teatralno – muzyczne w 
szkole podstawowej i gimnazjum, 
comiesięczne spotkania z kulturą 
różnych wyznań, lekcje ekologii 
w klasach 2 gimnazjum. Praca 
pedagogiczna dyr. Zbigniewa 
Osikowicza była doceniana przez 
władze samorządowe i centralne, 
czego dowodem są liczne nagrody 
min. Nagroda Burmistrza : 2001 
r,2005 r, Nagroda Inspektora 
Oświaty i Wychowania : 1988 r., 
1989 r., 1990., Ministra Edukacji 
Narodowej: 2007 r.

W dniu 22 września br. 
na Oddziale Chirurgii Dziecięcej 
Szpitala Specjalistycznego im. 
H. Klimontowicza  w Gorlicach 
odbyło się wręczenie środków 
finansowych na zakup kompu-
tera dla potrzeb w/w Oddziału. 
W imieniu burmistrza  Kazimierza 
Sterkowicza wręczenia - Ordyna-
torowi Oddziału, dr. m. med Je-

Z wizytą na Oddziale Chirurgii 
Dziecięcej w Gorlicach 

rzemu Kiszce - dokonał kierownik 
Wydziału Oświaty Kultury i Spor-
tu – Aleksander Augustyn  oraz 
kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej – Teresa Wrona. 
Natomiast współwłaściciel firmy 
„EKO- Neutral – Elektrim” – Jan 
Przybyłowicz przekazał również 
sprzęt komputerowy, który będzie 
służył małym pacjentom.

INAUGURACJA ROKU 
AKADEMICKIEGO
8 października br. o godz. 

17.00. w Sali im. ks. prał.  Bro-
nisława Świeykowskiego Dwory 
Karwacjanów w Gorlicach  
odbędzie się inauguracja roku 
akademickiego 2008/2009 dla 
słuchaczy Uniwersytetu Złotego 
Wieku.- projektu edukacyjnego 
Stowarzyszenia „Klub Gorli-
czan”. Wykład inauguracyjny - 
„Społeczeństwo wiedzy- wyzwa-
nia cywilizacyjne stojące przed 
Polską”- wygłosi dr Krzysztof 
Pawłowski- Prezydent Wyższej 
Szkoły Biznesu- National Louis 
University w Nowym Sączu. 

Serdecznie zapraszamy 
słuchaczy.

Harmonogram zajęć w m-cu 
październiku

15.10.2008 r. (środa) g. 16.00. 
Dom Polsko- Słowacki, 
Rynek 2

„Ojcu Świętemu z Ojczystej 
ziemi”- wieczór poetycki Bro-
nisławy Betlej w 30. rocznicę 
wyboru Papieża Polaka na 
Stolicę Piotrową.

22.10.2008 r. (środa) g. 17.00. 
Dom Polsko- Słowacki, 
Rynek 2

„Polska- stany Zjednoczone Ame-
ryki Północnej- stosunki dwu-
stronne w kontekście tarczy 
antyrakietowej i współpracy 
USA- Małopolska”- wykład dr 
Franciszek Adamczyk

29.10.2008 r. (środa) g. 18.00. 
Polsko- Słowacki, Rynek 2

„Współczesne metody diagno-
styki i leczenia nadciśnienia 
tętniczego”- dr n. med. Janina 
Kokoszka- Paszkot

UNIWERSYTET ZŁOTEGO WIEKU



Str. 6 Wrzesień 2008

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

Str. 7Wrzesień 2008

Łącznik ul. Kopernika z 
ul. Krakowską

Pięknie prezentuje się 
przebudowany łącznik ulicy 
Kopernika z ulica Krakowską. 
Oczekiwana przez mieszkańców 
Oś. Magdalena i uczniów MZS Nr 
5 inwestycja została zakończona. 
Istniejąca jezdnia poszerzona do 
6 m., z przebudowanym skrzyżo-
waniem łącznika z ul. Kopernika 
i ul. Krakowską, z dojściem pie-
szym- chodnikiem z barierką- do 
MZS Nr 5, stała się dla kierowców 
i przechodniów znacznie bezpiecz-
na. Przy okazji prac przebudowano 
odcinek wodociągu, odwodniono 
ulicę, zabezpieczono sieci energe-
tyczne i teletechniczne. Wykonaw-
cą tego zadania był Miejski Zakład 
Usług Komunalnych w Gorlicach, 
a całkowity koszt inwestycji, obej-
mujący opracowanie dokumenta-
cji projektowej i wykonawstwo, 
zamknął się kwotą 231 tys. zł.

Inwestycja zakończona, inwestycja rozpoczęta

Przebudowa ulicy Maku-
szyńskiego

Rozpoczęła się przebudowa 
ul. Makuszyńskiego na Zawodziu. 
Jej zakres obejmuje budowę sieci 
wodociągowej, kanalizacji desz-
czowej, jezdni o szerokości 5 m. 
Oraz obustronnych  bezpieczni-
ków szerokich na 0,5 m., a także 
przebudowę sieci teletechnicznej 
i oświetlenia.

Wykonawcą sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji deszczowej, 
wyłonionym w wyniku przeprowa-

dzonego postępowania przetargo-
wego, jest PPUH „HAŻBUD” Gor-
lice. Natomiast roboty drogowe 
i związane z przebudową sieci 
wykonywać będzie Miejski Za-
kład Usług Komunalnych. Koszt 
całej inwestycji to kwota 1 200 
tys. zł. Kwotę wykonania sieci 
wodociągowej w wysokości 191 
500 zł sfinansuje MPGK, zaś re-
alizacja przebudowy drogi będzie 
częściowo- w kwocie 200 tys. zł.- 
sfinansowana z przydzielonych 
środków na usuwanie skutków 
powodziowych.

25 września obradowała 
XXVII sesja zwyczajna Rady 
Miasta. Ważnym punktem po-
rządku obrad była informacja 
przewodniczącego Rady Nad-
zorczej MZK Sp. z o.o. Andrzeja 
Mierzwińskiego o sytuacji spółki. 
Wynika z niej, że Rada Nadzorcza 
nadal podtrzymuje swoją nega-
tywną opinie o stanie spółki MZK, 
która wyraziła kilka miesięcy temu. 
Za 8 miesięcy tego roku spółka ma 
stratę w wysokości 290 tys. zł. Naj-
większa strata jest na transporcie 
publicznym- 540 tys. zł. Nie po-
krywają jej zyski ze sprzedaży 
paliwa- 150 tys. zł. i z diagnostyki- 
51,5 tys. zł. Przypomniał, że MZK 
jest spółką realizującą transport 
publiczny, że jest „dobrem wspól-
nym mieszkańców” i dlatego trzeba 
jej pomagać. Uważa, że musi być 
zrozumienie wśród radnych. Fakty 
są takie, że na terenie miasta i 
gmin działa 27 przewoźników, w 
tym  spółka MZK. Nie wszyscy 
działają uczciwie. Pytał, dlaczego 
prywatnych przewoźników nie 
ma w soboty i niedziele. A spółka 
MZK realizuje w te dni transport. 
Jego zdaniem „zrozumienie to po-
moc dla spółki” . Dlatego zwrócił 
się z prośbą o dofinansowanie 
z powodu utraty wpływów. To 

dofinansowanie jest od 2005 roku 
w podobnej wysokości 500 tys. zł. 
W tym roku spadło do kwoty 420 
tys. zł. Zmniejszyła się też dotacja 
z Urzędu Marszałkowskiego- kwota 
43 tys. zł. A przecież spółka musi 
uwzględniać i ceny paliw, i podwyż-
ki dla pracowników. Z przedstawio-
nych przez przewodniczącego RN 
Andrzeja Mierzwińskiego obliczeń 
wynika, że spółka na terenie miasta 
dopłaca 1,05 zł na przejechany kilo-
metr, a w gminach 0,60 zł. Średnio 
to 0,71 zł. dofinansowania na 1 km. 
Tymczasem w Nowym Sączu jest 
to 1,75 zł.

Informacja wywołała dysku-
sję. Radni pytali i wyrażali swoje 
opinie. Maria Czeszyk stwierdziła, 
że transport publiczny na całym 
świecie jest dotowany. Zdaniem 
Aleksandra Kumorkiewcza „przy-
chylność Rady Miasta zawsze 
była, pomagaliśmy, pomagamy 
i będziemy pomagać”. Przypo-
mniał, że na ten rok zwiększono 
kwotę dotacji do 580 tys. zł. 
Czesław Gębarowski pytał, jak by 
się przewodniczący zachował na 
miejscu Rady Miasta, gdy prezes 
MZK zgłaszał kolejne wnioski o 
zwiększenie udziałów miasta w 
MZK. Józef Abram chciał wiedzieć, 
czy Rada Nadzorcza widzi potrzebę 

opracowania programu naprawy 
spółki MZK. Jadwiga Wójtowicz 
podkreśliła, że dla radnych dobro 
spółki jest nadrzędnym celem. Ale 
równocześnie, właśnie jako radni 
„musimy dbać o publiczne środki”. 
Nawiązując do wyrażonej pisemnie 
opinii Rady Nadzorczej, zwłaszcza 
sumy strat spółki, uważa, że doku-
ment obliguje wręcz do opracowa-
nia przez prezesa spółki programu 
naprawczego. W tym trudnym 
temacie wypowiedział się tez 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz. 
Przypomniał, że spółka od wielu 
lat działa w trudnych warunkach. 
Całe lata trwały starania o dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskie-
go. Nie zgadza się z sugestią Rady 
Nadzorczej, by przekształcić spółkę 
ponownie w zakład budżetowy. Do 
15 października, ale nie obligatoryj-
nie, zobowiązał prezesa Franciszka 
Piecucha do opracowania i przed-
stawienia programu naprawczego 
spółki MZK.

Drugim ważnym punktem 
porządku obrad była informacja 
Skarbnik Miasta, Krystyny Tokar-
skiej, o realizacji budżetu miasta 
na I półrocze br. Ponadto radni 
podjęli 9 uchwał, złożyli interpela-
cję i zapytania, na które uzyskali 
odpowiedzi. 

X X V I I  S e s j a  R a d y  M i a s t a

ZAWIESZENIE DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ 

– MOŻLIWE OD 20 
WRZEŚNIA br.
Ustawa z dnia 10 lipca 

2008 roku o zmianie Ustawy o 
swobodzie działalności gospo-
darczej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, ogłoszona 5 sierp-
nia 2008 r. w Dzienniku Ustaw 
Nr 141, poz. 888 wprowadza od 
dnia 20 września 2008 roku moż-
liwość zawieszenia wykonywania 
działalności gospodarczej. 

Art. 14 a Ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej 
mówi, że: 

„1. Przedsiębiorca niezatrudniają-
cy pracowników może zawiesić 
wykonywanie działalności 
gospodarczej na okres od 1 
miesiąca do 24 miesięcy.

2. W przypadku wykonywania dzia-
łalności gospodarczej w formie 
spółki cywilnej zawieszenie 
wykonywania działalności go-
spodarczej jest skuteczne pod 
warunkiem jej zawieszenia przez 
wszystkich wspólników.

Natomiast art. 7 ba Ustawy pra-
wo działalności gospodarczej 
stanowi:

„2. Przedsiębiorca, który zamie-
rza zawiesić wykonywanie 
działalności gospodarczej 
(…) jest obowiązany dokonać 
zgłoszenia do ewidencji działal-
ności gospodarczej informacji 
o zawieszeniu wykonywania 
działalności gospodarczej.

3. Przedsiębiorca, który zamierza 
wznowić wykonywanie zawie-
szonej działalności gospodar-
czej jest obowiązany dokonać 
zgłoszenia do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej informa-
cji o wznowieniu wykonywania 
działalności gospodarczej.

7. Zgłoszenie informacji o zawie-
szeniu wykonywania działalno-
ści gospodarczej oraz informa-
cji o wznowieniu wykonywania 
działalności gospodarczej jest 
zwolnione z opłat”.

UWAGA  
PRZEDSIĘBIORCY
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Bogdan Musiał pytał, jak przed 
sezonem zimowym 2008/2009 
wyglądają decyzje dotyczące 
zarządzania Magurą Mała-
stowską. Czy zarządcą będzie 
nadal OSiR czy spółka?

Joanna Bubak pytała się o ofi-
cjalne stanowisko UM nt. 
dostępności dzieci do przed-
szkoli- czy wszystkie zastały 
przyjęte. Poruszyła też sprawę 
jakości robót wykonywanych 
przez różne firmy z budżetu 
miasta. Radna złożyła wnio-
sek o dostosowanie godzin 
urzędowania MZB do czasu 
pracy UM. Wnioskowała o 
powołanie zespołu ds. analizy 
funkcjonowania MZB, w któ-
rym chce uczestniczyć.

Jolanta Dobek dziękowała za 
przebudowę chodnika przy 
ulicy Krakowskiej. Równocze-
śnie pytała, czy są możliwości 
wydzielenia na płatnym par-
kingu przy ul. Jagiełły miejsc 
bezpłatnych dla pacjentów 
dwóch przychodni.

Eugeniusz Wędrychowicz po-
ruszył sprawę aktualnego 
wyglądu Cmentarza Komu-
nalnego. Uważa, że konieczna 
jest poprawa stanu nawierzch-
ni alejek, zwiększenie ilości ła-
wek pod zadaszeniem kaplicy 

I n t e r p e l a c j e  i  z a p y t a n i a  
i wydłużenie zadaszenia oraz 
poprawy jakości nagło-
śnienia kaplicy. Wyraził też 
podziękowanie za wykonanie 
łącznika ul. Kopernika z ul. 
Krakowską.

Magdalena Migdar pytała o reali-
zację jej interpelacji dotyczącej 
świątecznego oświetlenia Ryn-
ku oraz organizacji imprezy 
sylwestrowej przed Ratuszem. 
Interesował ją również termin 
zamontowania nowej tablicy 
na stadionie OSiR ze środków 
na ten cel przeznaczonych.

Augustyn Mróz pytał się o moż-
liwość utworzenia miejsc po-
stojowych dla mieszkańców 
bloków 2 i 4 przy ul. Niepod-
ległości w związku z planowa-
nym zagospodarowaniem tego 
terenu. Podobną konieczność 
poszerzenia miejsc postojo-
wych widzi przy lokach 1,3,5 
przy ul. Słonecznej w kierunku 
„Gorlickiej”. Prosił też o poło-
żenie dywanika asfaltowego 
przy ul. Lipowej. Pytał, czy 
burmistrz skorzysta z drogi są-
dowej, by wyegzekwować od 
Ministerstwa Edukacji część 
niedoszacowanej dotacji na 
podwyżki dla nauczycieli. 

Józef Abram pytał, jakie się planu-
je działania, by rozwiązać pro-

blem braku miejsc w miejskich 
przedszkolach.

Alicja Nowak pytała się o reali-
zację jej wniosku złożonego w 
imieniu grupy radnych, a do-
tyczącego propozycji zmian w 
uchwale dot. Płatnych miejsc 
postojowych w mieście. 
Wnioskowała również, by 
dochody od podmiotów roz-
rywkowych działających na 
Rynku były przeznaczone na 
organizację miejskich imprez 
plenerowych. 

Zbigniew Grygowicz poruszył te-
mat promocji miasta. Uważa, 
że środki na ten cel powinno 
się zwiększyć o 50 proc.

Czesław Gębarowski pytał, jaki 
jest aktualny stan rozmów z 
firmą TENG nt. budowy galerii 
handlowej na Stawiskach, czy 
miasto przedstawiło swoje 
warunki i oczekiwania. Intere-
sowała go również informacja 
dotycząca możliwości budo-
wy w Gorlicach skate parku 
oraz toru snowboardowego 
w Małastowie. Apelował, 
by jak najszybciej zająć się 
opracowaniem polityki miesz-
kaniowej w Gorlicach. W 
związku z interwencją byłych 
pracowników „Glimaru” pytał 

się, czy możliwe byłoby zaan-
gażowanie się władz miasta w 
organizację specjalnej sesji 
ws. Rafinerii. 

Ryszard Ludwin prosił, by w 
przyszłorocznym budżecie 
uwzględnić kwotę na rozpo-
częcie zadania- przebudowa 
ul. Łokietka. Pytał się, kiedy 
będzie zrealizowany remont 
przystanku przy ul. Podko-
ścielnej oraz schodów za 
krytą pływalnią.

Jadwiga Wójtowicz pytała, kiedy 
będzie dopuszczona do ruchu 
ul. Korczaka.

Robert Gryzik pytał się o moż-
liwość zwolnienia z opłat 
postojowych przed szkoła 
muzyczną osób przywożących 
i odwożących dzieci. 

Roman Dziubina prosił o szcze-
gółowe przedstawienie infor-
macji dotyczącej dochodów 
do budżetu z reklam umiesz-
czanych na mieniu komunal-
nym. Pytał też o możliwość 
adaptacji chodnika przy ul. 
Legionów, wzdłuż pawilo-
nów handlowych na miejsca 
postojowe, wykorzystanie 
pasażu przy pawilonach jako 
alternatywnego ciągu piesze-
go i zlikwidowanie wówczas 
uciążliwego dla mieszkańców 
ul. Ogrodowej płatnego parkin-
gu na tyłach pawilonów. 

(fragmenty)
I. Możliwości pozyskania fun-

duszy pomocowych w latach 
2007-2013

 Na lata 2007 – 2013 Pol-
sce przyznano łącznie ok. 67,3 
mld euro środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej. Ich 
rozdysponowanie przewidziano 
w ramach siedmiu programów 
operacyjnych. Z siedmiu pro-
gramów operacyjnych uwaga 
Gminy Miejskiej Gorlice skupiła 
się na czterech, które po części 
wychodzą naprzeciw potrzebom 
miasta tj.:

1. Małopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym;

2. Programie Operacyjnym Infra-
struktura i Środowisko;

3. Programie Operacyjnym Ka-

pitał Ludzki;

4. Programie Operacyjnym 
Europejskiej Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpo-
spolita Polska – Republika 
Słowacka.

1. Małopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny

a) Gospodarka wodno – ście-
kowa

W tym zakresie, po spełnieniu 
kryteriów wstępnych pracow-
nicy zespołu ds. Funduszy 
Zewnętrznych opracowali dla 
MPGK (beneficjenta) kartę 
projektu wraz z matrycą lo-
giczną dla projektu „Budowa 
i modernizacja sieci wodocią-
gowych na terenie gminy miej-
skiej Gorlice”. Karta projektu 
uzyskała pozytywną ocenę 

na etapie oceny formalnej. 
Z uwagi jednak na przyjęcie 
przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego wskaźników 
oceny, które preferowały 
inwestycje na obszarach 
wiejskich karta projektu nie 
uzyskała wystarczającej ilości 
punktów uniemożliwiając tym 
samym przejście projektu do 
dalszego etapu aplikowania.

b) Instytucje kultury

Został złożony wniosek o do-
finansowanie dla projektu 
„Przystosowanie budynku 
Sokoła do potrzeb nowocze-
snego centrum kinowego w 
Gorlicach”. Na dzień sporzą-
dzania informacji brak jest ze 
strony Instytucji Ogłaszającej 
Konkurs wyników oceny for-
malnej. Zarząd Województwa 

Małopolskiego przedłużył 
termin oceny złożonych wnio-
sków do 15.10.2008 roku.

c) Rewitalizacja miast

W chwili obecnej w ostatniej fazie 
przygotowania są dokumenty 
niezbędne do aplikowania o 
środki zewnętrzne takie jak: 
Program Rewitalizacji dla 
Miasta Gorlice oraz projekt 
techniczny rewitalizacji Sta-
rówki Miasta.

Złożenie wniosku wraz z Progra-
mem Rewitalizacji planowane 
jest na przełomie listopada i 
grudnia 2008 roku.

d) Tworzenie i rozwój stref ak-
tywności gospodarcze

Harmonogram konkursów w 
ramach MRPO zakłada nabór 
do przedmiotowego działania 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GORLICE NT. ABSORBCJI ŚRODKÓW 
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Z DNIA 23.09.2008 r.
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w listopadzie 2008 r. Miasto 
Gorlice zamierza złożyć wnio-
sek aplikacyjny o dofinanso-
wanie projektu zakładającego 
utworzenie Strefy Aktywności 
Gospodarczej i uzbrojenie te-
renu w niezbędną infrastruk-
turę techniczną.

Przedmiotowy wniosek jest od-
powiedzią na potrzebę budo-
wy układu komunikacyjnego 
w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej w Gorlicach. Z uwagi 
jednak na fakt, że wsparciem 
nie mogą być objęte tereny 
dotychczasowych SSE wynikła 
potrzeba utworzenia nowego 
obszaru Strefy Aktywności 
Gospodarczej w bezpośred-
nim sąsiedztwie SSE. Stąd też 
propozycja przyjęcia uchwały 
w sprawie utworzenia Strefy 
Aktywności Gospodarczej 
na obszarze ok. 6,83 ha, na 
terenach należących do mia-
sta jak również podmiotów 
prywatnych. Takie rozwiąza-
nie pozwoli o ubieganie się o 
środki finansowe na budowę 
układu komunikacyjnego, któ-
ry po części skomunikowałby 
obecne jak i nowe obszary 
przeznaczone na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

e) Rozwój infrastruktury tury-
stycznej

Na przełomie września i paździer-
nika planowane jest złożenie 
karty projektu wraz z ma-
trycą logiczną projektu pod 
roboczym tytułem „Gorlickie 
Centrum Aktywnego Wypo-
czynku”. Projekt przewiduje 
utworzenie spójnego obszaru 
na terenach OSiR-u i Parku 
Miejskiego im. Biechońskiego, 
jako nowego produktu tury-
stycznego miasta zapewniają-
cego całoroczną, zróżnicowaną 
ofertę sportowo-rekreacyjną. 
Planuje się m.in. budowę bo-
iska wielofunkcyjnego, ścianki 
wspinaczkowej, wypożyczalni 
sprzętu sportowo-rekreacyj-
nego, skateparku, dokończenie 
budowy ulicy Sportowej oraz 
instalację kontenerów sanitar-
nych. Planowana jest również 
mała rewitalizacja Parku 
Miejskiego sprowadzająca się 
do remontu ścieżki zdrowia, 
wymiany oświetlenia uliczne-
go, ławek, koszy na śmieci itp., 
budowy platformy widokowej 

oraz instalacji monitoringu.

2. Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko

Program ten wychodzi 
naprzeciw trzem kluczowym dla 
miasta potrzebom. Pierwszym z 
nich jest rozwiązanie gospodarki 
wodno – ściekowej. Projekt może 
uzyskać wsparcie w ramach prio-
rytetu I, który przewiduje pomoc 
dla aglomeracji powyżej 15 tys. 
RLM. Potrzeby miasta w tym za-
kresie wynoszą ok. 19,5 mln zł.

Analiza wszystkich zadań 
planowanych do realizacji przez 
Gminę Miejską Gorlice ujęta we 
wstępnym studium wykonalno-
ści wykazała, że tylko część z 
nich może być ujęta we wniosku 
o dofinansowanie z funduszy 
unijnych. Wynika to z faktu, że 
realizowane inwestycje muszą 
spełniać kryterium koncentracji 
120 mieszkańców na kilometr 
nowobudowanej sieci. Wobec 
powyższego zakwalifikowane 
mogą być tylko niektóre odcinki 
sieci - głównie wodociągowej. 
Równocześnie trwają prace nad 
przygotowaniem wstępnego 
wniosku o dofinansowanie po-
zostałych zadań dot. kanalizacji 
sanitarnej do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej.

Drugim tematem mogą-
cym brać udział w konkursie jest 
termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej, w tym 
przede wszystkim miejskich 
zespołów szkół, przedszkoli, bu-
dynek GCK, hala sportowa OSiR. 
Wartość kompleksowej inwestycji 
wynosi ok. 10 mln zł. 

Rozważane jest także stara-
nie się o dofinansowanie ze środ-
ków europejskich wymiany sieci 
ciepłowniczej, na której straty w 
przesyle ciepła sięgają ok. 23%.

3. Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki

Program koncentruje się 
na wsparciu następujących ob-
szarów: zatrudnienie, edukacja, 
integracja społeczna, rozwój po-
tencjału adaptacyjnego pracow-
ników i przedsiębiorstw, a także 
zagadnienia związane z budową 
sprawnej i skutecznej administra-
cji publicznej wszystkich szczebli 
i wdrażaniem zasady dobrego 
rządzenia.

W zakresie integracji spo-
łecznej Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej złożył wniosek o 
wsparcie systemowe w ramach  
Działania 7.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji. 
Projekt adresowany jest do osób 
korzystających z pomocy społecz-
nej, niepracujących a będących w 
wieku aktywności zawodowej z 
niskimi kwalifikacjami zawodo-
wymi. 

      Przygotowany został 
również wniosek aplikacyjny w 
ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.1 Wy-
równywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty, Pod-
działanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z 
grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych. 
Wniosek zostanie złożony nie-
zwłocznie po ogłoszeniu naboru 
przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Krakowie.

 Miasto Gorlice zamierza 
aplikować również w konkursach 
w ramach priorytetu V Dobre 
rządzenie. Z uwagi na fakt, że 
minimalna wartość projektów 
wynosi 800.000 zł konieczne 
było  nawiązanie współpracy z 
innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

4. Program Operacyjny 
Europejska Współpraca Trans-
graniczna Rzeczpospolita Polska 
– Republika Słowacka.

* Program ma za zadanie 
wzmocnienie opartej na partner-
stwie współpracy polsko-słowac-
kiej, mającej na celu trwały rozwój 
obszaru przygranicznego. 

 Z uwagi na specyfikę 
programu i niewielką alokację 
środków finansowych projekty 
realizowane mogą być wyłącznie 
we współpracy z partnerem sło-
wackim, a ich wartość powinna 
wynosić ok. 2 mln euro. Dlatego 
też trwają rozmowy z przedsta-
wicielami Bardejova odnośnie 
wyselekcjonowania wspólnych 
tematów mogących wziąć udział 
w konkursach.

Tematy zgłoszone przez 
Miasto Gorlice:

1. Modernizacja budynku kina w 
Gorlicach.

2. Budowa drogi do obiektów 
sportowych.

3. Modernizacja sztucznego 
lodowiska.

4. Inwestycje z zakresu budowy 
sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej.

5. Rewitalizacja obszarów miej-
skich.

6. Wspólna promocja miast.

7. Budowa w parku muszli kon-
certowej.

8. Organizacja spotkań i imprez 
kulturalnych, oświatowych 
oraz innych imprez cyklicz-
nych promujących polsko 
– słowackie pogranicze.

II. Realizacja, koordynacja i mo-
nitoring projektów realizowa-
nych w ramach perspektywy 
finansowej 2004 – 2006

1. „Rozwój regionu granicznego 
przez wspólną promocję i re-
alizację Domu Polsko – Sło-
wackiego w Gorlicach”.

  W pierwszym półroczu 
2008 roku kontynuowana była 
realizacja, monitoring i sprawoz-
dawczość projektu „Rozwój re-
gionu granicznego przez wspólną 
promocję i realizację Domu Pol-
sko – Słowackiego w Gorlicach”. 
Po zakończeniu realizacji projek-
tu inwestycja została pozytywnie 
zweryfikowana przez kontrolę 
przeprowadzoną przez pracow-
ników Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie.

W ramach projektu Gmi-
na Miejska Gorlice otrzymała z 
EFRR ok. 1,45 mln zł, co stanowi 
ok. 75% inwestycji wartej ok. 2 
mln zł.

2. „Kanalizacja sanitarna dla 
Osiedla Glinik Górny w Gor-
licach”

  Wyżej wymieniony projekt 
został dwukrotnie objęty bada-
niem ewaluacyjnym. Pierwszego 
badania dokonało Konsorcjum 
ECDF Badania i Szkolenia oraz 
EPRD Sp. z o.o. na zlecenie Mini-
sterstwa Rozwoju Regionalnego. 
Kolejne przeprowadzili pracow-
nicy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 
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Jak co roku Zarząd Osiedla 
nr 5 był organizatorem autoka-
rowej wycieczki dla dorosłych 
mieszkańców osiedla. Jego 
celem było zwiedzanie dwóch 
miejscowości w powiecie lima-
nowskim, pięknie położonych w 
kotlinach Beskidu Wyspowego, 
tj. Szczyrzyc i Pasierbiec. W 
Szczyrzycu zwiedziliśmy klasztor 
Opactwa Cystersów, które po-
wstało w 1241 roku w XIII wieku. 
Przewodnik zapoznał nas z jego hi-
storią oraz działalnością od czasu 
powstania aż do dnia dzisiejszego. 
Następnie pojechaliśmy do Pa-
sierbca. Tutaj zwiedziliśmy Sank-
tuarium Matki Bożej Pocieszenia, 
opiekunki kobiet ciężarnych. Pani 
przewodnik opowiadała o historii 

W dniu 4 września 2008 r  
w Świetlicy „ Przystań” działają-
cej przy Parafii p.w. Św. Jadwigi 
Królowej  odbyło się spotkanie 
z okazji zakończenia wakacji pt. 
„Żegnaj lato na rok…” 

 W programie przewidziano 
min. sztukę pt. „Królewna śnież-
ka”. Spektakl  w całości został 
przygotowany przez wychowan-
ków świetlicy pod kierunkiem 
ich opiekunów. Impreza była 
podsumowaniem programu, 

który realizowała świetlica w 
okresie wakacji pn. ”Wesołe 
Wakacje w Przystani”. Głównym 
celem działań podejmowanych 
przez Świetlicę „Przystań” było 
zapewnienie opieki i nauka  cie-
kawych form spędzania wolnego 
czasu dzieciom głównie z rodzin 

W sobotę, 13 września 
br. grupa 30 mieszkańców Za-
wodzia odwiedziła Królewskie 
Miasto Biecz. Była to kolejna 
wycieczka zorganizowana przez 
Zarząd Osiedla Nr 6 pod kie-
rownictwem przewodniczącej 
p. Grażyny Mocarskiej. Podczas  
wycieczki wszelką pomocą służy-
li uczestnikom również pozostali 
członkowie Zarządu Osiedla: p. 
Małgorzata Markowicz oraz p. 
Michał Kamyk. Zaplanowanym 
celem wycieczki było pogłębie-
nie wiedzy o zabytkach Biecza 
i Binarowej. Zwiedzanie Biecza 
rozpoczęto od Muzeum „DOM z 
BASZTĄ”, gdzie zapoznano się z 
bogatą ekspozycją z dziedziny ap-
tekarstwa, przeszłości muzycznej 
Biecza, rzemiosła artystycznego i 
kultury mieszczańskiej. Następnie 
wycieczka udała się do Ratusza. W 
podziemiach uczestnicy wyciecz-

Niezapomniane wrażenia 
z wycieczki

powstania Sanktuarium, jak rów-
nież oprowadziła nas po stacjach 
drogi krzyżowej znajdujących się 
na wzgórzu obok Sanktuarium. 
Na zakończenie wycieczki, grupa 
nasza zatrzymała się w ośrodku 
P.A. N. w Szymbarku na gorący 
posiłek, bardzo smacznie przygo-
towany przez kuchnię ośrodka. A 
potem były tańce i śpiew piosenek 
biesiadnych, do których przygry-
wała nam będąca z nami kapela 
pana Mariana. Wszyscy uczestni-
cy wrócili do domów zadowoleni 
i pełni wrażeń z całego dnia.  Nad 
całością organizacyjną czuwał 
Zarząd Osiedla Młodych pod 
przewodnictwem szefowej, pani 
Marii Jamro.

Kazimierz Korba 

Mieszkańcy Zawodzia z wycieczką w Bieczu i Binarowej
ki spotkali kata, a przewodnik, w 
barwnej opowieści, przedstawił 
historię o Zbóju Beczu . W dalszej 
kolejności  zwiedzono Muzeum 
„KROMERÓWKA”, gdzie żył Mar-
cin Kromer. Można było poznać 
wspaniałe dzieje Marcina Kromera 
i jego rodziny. Po krótkim odpo-
czynku grupa wycieczkowiczów 
z Zawodzia udała się autokarem 
do Binarowej, gdzie miała okazję 
zwiedzić wspaniały kościół pw. 
św. Michała Archanioła. Obiekt 
jest wpisany na listę zabytków 
UNESCO.  Pobyt w Bieczu i Bi-
narowej zakończył się ciepłym i 
smacznym posiłkiem w Oberży 
Wiejskiej w Binarowej. Smakowi-
ta, domowa kuchnia pp Kamińskich 
wszystkim przypadła do gustu.  
Wycieczka była kolejną okazją 
do zintegrowania mieszkańców 
Zawodzia. Podczas całej wycieczki 
panowała niezwykle ciepła i miła at-

dysfunkcyjnych. Działania te 
obejmowały min. zajęcia sporto-
wo - rekreacyjne, a także eduka-
cję. W spotkaniu uczestniczył min. 
zastępca burmistrza Gorlic Janusz 
Fugiel, kierownik Powiatowego 
Urzędu Pracy Barbara Baczyńska, 
osoby , które czynnie uczestniczą 
w pracy świetlicy , dzieci wraz 
z rodzicami. Projekt udało się 
zrealizować  min. dzięki pomocy 
finansowej Urzędu Miasta   Gor-
lice z funduszu Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów  Alko-
holowych. Realizacja tych działań 
pokazała jak czynnie i pożytecznie 
można spędzać czas wakacji z dala 
od zagrożeń jakie niesie współ-
czesna cywilizacja , jednocześnie 
rozwijając swoje umiejętności i 
poszerzając wiedzę. 

„Żegnaj lato na rok…” 
spotkanie w świetlicy na Zawodziu

mosfera, która potwierdziła słuszne 
działania Zarządu Osiedla pod kie-
rownictwem p. Grażyny Mocarskiej, 

aby się razem spotykać, wymieniać 
poglądy, pogłębiać swoją wiedzę i 
wspólnie odpoczywać.
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY

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

1772 - 1818 

Umilkły echa Wiosny 
Ludów w Galicji i Gorlicach. 
Do historii przechodziła też 
rabacja chłopska. Te strasz-
ne wydarzenia przypominały 
kapliczki i krzyże drewniane 
stawiane przez gospodarzy na 
polach, przy wiejskich drogach, 
dróżkach i ścieżkach. Były aktem 
skruchy, pokuty i przebłagania za 
grzech rzezi galicyjskiej 1846 r. 
Za sprawą aktu uwłaszczeniowe-
go wydanego w 1848 r.- okresie 
Wiosny Ludów- przez cesarza 
Ferdynanda I, włościanie gorliccy 
stali się ludźmi wolnymi. Gdy wy-
dawało się, że w reformującej się i 
dającej wiele autonomii monarchii 
habsburskiej Polacy zapomną o 
walce narodowowyzwoleńczej, 
z Warszawy doszły niepokojące 
wiadomości o wielotysięcznych 

manifestacjach patriotycznych i 
niepodległościowych. Najpierw z 
okazji pogrzebu wdowy po boha-
terskim obrońcy Woli z 1831 r. 
gen. Sowińskim, a następnie w 30. 
rocznicę wybuchu powstania listo-
padowego. Najtragiczniejszy był 8 
kwietnia 1861 r., kiedy to na Placu 
Zamkowym  zostało na bruku ok. 
200 zabitych demonstrantów. Te 
tragiczne i przygnębiające wieści 
wywołały wśród mieszkańców 
Galicji zryw nastrojów wolno-
ściowych. Najpełniej można było 
te postawy przejawiać w kościo-
łach, gdzie coraz częściej słychać 
było „…Ojczyznę wolną, racz nam 
zwrócić Panie”, a także w religij-
nych pielgrzymkach. Miejscem 
takich dozwolonych pielgrzymek 
w Galicji było Sanktuarium Pana 
Jezusa Kobylańskiego. Taka wła-
śnie patriotyczna kompania piel-
grzymów szła w 1861 r. na św. 
Michała z Nowego Sącza, przez 
Grybów, Szalową, Gorlice do 
Kobylanki. Na przedzie niesiono 
czarny krzyż z napisem na froncie 
„Boże, zbaw Polskę. Ojcze odpuść 
im, bo nie wiedzą, co czynią”, zaś 
z tyłu- „Braciom zamordowanym 

w Warszawie i Wilnie od Moskali 
podczas odprawianych procesji”. 
W gorlickim kościele parafialnym 
pątnicy wysłuchali wzniosłej 
przemowy ks. Teofila Jamrowi-
cza, który pochwalił patriotyzm 
pielgrzymów. W niedzielę, w Ko-
bylance, za zgodą ks. proboszcza 
Biegi, po uroczystej sumie odbyła 
się żałobna procesja na cmentarz. 
Tam ks. Jamrowicz poświęcił 
przyniesiony przez pątników 
krzyż, który włożono do pniaka i 
umieszczono w przygotowanym 
dole. Wkoło pielgrzymi usypali 
kopczyk w kształcie mogiły. Du-

Patriotyczna 
manifestacja

chowni łacińskiego i greckiego 
obrządku odprawili modlitwy za 
zamarłych, a czterotysięczny tłum, 
doniosłym, chóralnym głosem od-
śpiewał „Boże, coś Polskę…”

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które pognębić ją miały.

    Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
    Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.

    Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
    Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Wróć naszej Polsce świetność starożytną,
Użyźniaj pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój, na zawsze zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany.

    Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
    Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

Boże, coś Polskę - polska 
katolicka (ciesząca się powa-
żaniem także w innych wyzna-
niach chrześcijańskich) pieśń 
religijna, po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 
roku konkurowała z Mazurkiem 
Dąbrowskiego o uznanie za hymn 
państwowy.

"Bożę, coś Polskę"
Wyrosła z hymnu Alojzego Felińskiego na cześć cara 

Pieśń narodowa za pomyślność króla z 1816 roku.

ŚPIEWNIK PATRIOTYCZNY
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 Z najbardziej urokliwymi 
zakątkami Słowacji, których 
niezwykłą wartość potwierdza 
wpis na światową listę zabyt-
ków UNESCO, można było się 
zapoznać dzięki wystawie Jana 
Hladíka zaprezentowanej w 
Domu Polsko – Słowackim. Ar-
tysta mieszkający w najbardziej na 
zachód wysuniętej części Słowacji 
przemierzył swój kraj z aparatem 
w ręce, by uwiecznić to co naj-
cenniejsze – perłę Šariša miasto 
Bardejov, Banską Štiavnicę zwaną 
ze względu na wydobycie znacz-
nych ilości srebra i złota „Srebr-
nym Miastem”, monumentalny 
kompleks zamkowy z przełomu 
XI i XII wieku Spišský hrad oraz 

Zabytki UNESCO i prace 
graficzne młodzieży 

w Domu Polsko-Słowackim

Vlkolínec - rezerwat architektury 
ludowej, „żywy skansen” w 
którym wciąż mieszkają ludzie. 
Druga wystawa prezentowała 
prace młodzieży nadesłane na 
VIII Międzynarodowy Konkurs 
Grafiki Komputerowej i Foto-
grafii Cyfrowej: 250 prac grafiki 
komputerowej oraz 70 fotografii 
9 słowackich, 12 polskich, 1 cze-
skiej, 1 niemieckiej i 2 węgierskich 
szkół. Zadaniem młodych ludzi ze 
szkół podstawowych, gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych było 
przygotowanie plakatu na temat 
„Piłka nożna to jest gra” lub wy-
konanie zdjęcia przedstawiającego 
obiekt architektury drewnianej. 

INFORMACJE Z 

14 września br. w sali teatralnej GCK wystąpił "Kabaret 
Moralnego Niepokoju". Na dwóch koncertach sala teatralna wypeł-

niona była do ostatniego miejsca.

20 września br. na "Dniach Huculskich" w Regetowie 
wystąpił  zespół taneczny "Fan"

22 września br.  o godz. 19.30 na gorlickim Rynku w ramach 
projektu edukacji historycznej pt. "Solidarność 1980 - historia, 
kultura, pamięć" - odbył się spektakl plenerowy w wykonaniu 

zawodowychaktorów z udziałem grupy teatralnej "SHADE" z GCK.
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38-300 Gorlice, ul. Krasiñskiego 3, tel. 500 158 314

W dniach 4-7 września 
br. odbywały się w Gorlicach III 
Międzynarodowe Sportowe Mi-
strzostwa Polski dla Pracowni-
ków Samorządowych i Radnych. 
Organizatorami byli: Urząd Miejski 
Gorlice, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Gorlickie Centrum Kultury, 
MKS „Radość” Gorlice, UKS „Bad-
min” Gorlice i Zarząd Powiatowy 
LOK Gorlice. Nad mistrzostwami 

patron objęli: Poseł na Sejm RP 
– Witold Kochan, Marszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Marek 
Nawara, Burmistrz Miasta Gorli-
ce Kazimierz Sterkowicz, Polski 
Klub Infrastruktury Sportowej. W 
mistrzostwach  wystartowało 152 
zawodników i zawodniczek repre-
zentantów 20 samorządów, w tym 
3 z zagranicy / Ukraina, Węgry, 
Słowacja/. Rywalizacja odbywała 

Mistrzostwa Polski Samorządowców

Wyniki sportowe osią-
gane przez zawodników Gor-
lickiego Zapaśniczego Klubu 
Sportowego zdecydowały o tym, 
że Gorlice są siedzibą Małopol-
skiego Związku Zapaśniczego. 
W skład zarządu wchodzą przed-
stawiciele klubów zapaśniczych 
województwa małopolskiego. 
Na przełomie miesiąca sierpnia 
i września odbyło się zebranie 
zarządu związku, na którym 
dokonano wyboru delegatów na 
Walny Zjazd Delegatów Polskiego 
Związku Zapaśniczego, który od-
będzie się 16 XI br. w Warszawie. 
Małopolskiemu związkowi przy-
znano 3 mandaty. W tajnym gło-
sowaniu na Zjazd z GZKS wybrani 
zostali dwaj delegaci, którymi są: 
Grzegorz Brudziński, międzyna-
rodowy sędzia zapaśniczy oraz 
Zbigniew Krasoski członek za-
rządu i trener GZKS. Gratulujemy 
wyboru życząc owocnych obrad i 
wyboru władz PZZ. 

J.Fus 

się w kategorii kobiet i mężczyzna 
w strzelaniu z kbks, dart oraz do-
datkowo w podziale na kategorie 
wiekowe / do i powyżej 45 lat/ w 
tenisie stołowym i badmintonie / 
indywidualnie i mixatach/. W wyni-
ku zaciętej rywalizacji przebiegającej 
w atmosferze fair- play, w punktacji 
drużynowej zwyciężył UM Gliwice , 
II miejsce – UM Gorlice, a III miejsce 
Starostwo Gorlice. 

Nasi delegaci 
na Zjazd 
Polskiego 
Związku 

Zapaśniczego 

fot. P.Gajda


