
21 kwietnia br. na płycie gorlickiego rynku, tradycyjnie jak 
co roku, odbył się happening z okazji Dnia Ziemi zorganizowany 
przez dzieci i młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Gorlicach.  
W happeningu aktywnie brały udział   dzieci i młodzież ze  szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, które prezentowały transparenty i 
plakaty na  temat znaczącej roli  ekologii w życiu  każdego miesz-
kańca naszej planety.

D Z I E Ń  Z I E M I

To druga edycja konkursu plastycznego organizowanego przez 
Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Caritas w Gorlicach, pod patrona-
tem starosty powiatu gorlickiego, Mirosława Wędrychowicza. 

JAN PAWEŁ II-WIECZNIE 
OBECNY W NASZYCH SERCACH

fot. P.Gajda

fot. P.Gajda

fot. Adrian Dziubina
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GORLICZANKA W DZIEŃ DOBRY TVN

W dniu 21 kwietnia br.  z 
wizytą roboczą przybyła delega-
cja z Republiki Czeskiej ma czele 
z ambasadorem Janem Sechter-
rem. Towarzyszył mu František 
Travniček, reprezentujący 
organizację społeczną  Česko 
- Slovenska Obec Legionarska 
-  zajmującą się miejscami pa-
mięci poświęconym żołnierzom 
czeskim i słowackim, poległym 
w czasie I i II wojny światowej. 
W spotkaniu u burmistrza Kazi-
mierza Sterkowicza uczestniczył 
również Mirosław Łopata z Crux 
Galiciae  - Stowarzyszenia Ak-
tywnej  Ochrony Cmentarzy  z I 
Wojny Światowej . Wizyta miała 
na celu wypracowanie wspólnych 
inicjatyw i kontynuację dobrej 
współpracy w zakresie propa-

gowania pamięci  poległych w 
I wojnie światowej żołnierzy 
czeskich na ziemi gorlickiej. Go-
ście zwrócili się min. o pomoc w 
organizacji wycieczki dla wetera-
nów , kombatantów i rezerwistów 
połączonej z mszą polową ku czci 
żołnierzy czeskich pochowanych 
na cmentarzu  wojennym  nr 91 
w Gorlicach . Przedstawiciele or-
ganizacji społecznych uzgodnili 
plany innych wspólnych inicjatyw. 
Odwiedzający Gorlice ambasador 
Republiki Czeskiej zwiedził eks-
pozycje dotyczące przełomu pod 
Gorlicami – widoków miasta w 
okresie I wojny światowej w Mu-
zeum Regionalnym PTTK i Dworze 
Karwacjanów. 

M. Łopata

Nadesłano 71 prac z 
11 instytucji zajmujących się 
opieką nas osobami niepełno-
sprawnymi, z upośledzeniem 
umysłowym, chorymi i starymi. 
Koordynatorem konkursu była 
dyrektor DR-O Caritas w Gorli-
cach, Izabela Marondel. Wyróż-
niono 11 prac, przyznając trzy na-
grody główne: 1. Stanisław Kukla 
za pracę „Jan Paweł II- mój patron 
duchowy” (DPS ul. Sienkiewicza), 
2. Praca zbiorowa- pracownia sto-
larska WTZ przy Stowarzyszeniu 
N.R.O.N. „RODZINA”, 3. Agniesz-
ka Knapik, Kazimierz Adasiewicz- 
„Ojciec Święty-nauczyciel” (WTZ 
w Dominikowicach) Zwycięzcy 
otrzymali nagrody, wszyscy 
uczestnicy dyplomy, słodycze, 
materiały plastyczne. Prace wy-
różnione można było oglądać w 
kwietniu w holu Ratusza. 

JAN PAWEŁ II-WIECZNIE OBECNY W NASZYCH SERCACH 

Ambasador Republiki 
Czeskiej w Ratuszu

X Spotkanie Samorządow-
ców i Strażaków Powiatu 

Gorlickiego

19 kwietnia br. w Wój-
towej odbyła się uroczystość 
Powierzenie Ziemi Gorlickiej 
Miłosierdziu Bożemu. Po raz 
dziesiąty w święto Miłosier-
dzia Bożego samorządowcy i 
strażacy powiatu gorlickiego 
uczestniczyli we Mszy Św. w 
kościele p.w. Miłosierdzia Bo-
żego, by odnowić pragnienie i 
przyrzeczenie służby wspólno-
cie. Uczestniczył wicewojewoda 
Małopolski Stanisław  Sorys, po-
słowie- Barbara Bartuś i Witold 

Powierzenie Ziemi Gorlickiej 
Miłosierdziu Bożemu 

Kochan, senator Stanisław Kogut, 
wicemarszałek województwa 
małopolskiego Leszek Zegzda, 
burmistrzowie i wójtowie gmin 
powiatu, również burmistrz Kazi-
mierz Sterkowicz i jego zastępca 
Janusz Fugiel, radni- w tym liczna 
grupa radnych Rady Miasta Gor-
lice, na czele z przewodniczącym 
Bogdanem Musiałem. Mszy Św. 
koncelebrowanej przewodniczył 
ks. bp Edward Białogłowski z 
Diecezji Rzeszowskiej. W swojej 
homilii podkreślił, że „budowa 
wspólnoty to dostrzeganie dru-
giego człowieka”, a „kierowanie 
wspólnotą- to podnoszenie zasad, 
które służą dobru wspólnemu."
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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 8.00-16.00, wtorek - piątek 
7.30-15.30 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

BITWA GORLICKA - IKONOGRAFIA

Od 3 kwietnia br. w 
Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów w Gorlicach można 
było oglądać wystawę „Bitwa 
Gorlicka- ikonografia”. W 
dwóch salach wystawowych, na 
powierzchni 280 m2 znalazły się 
eksponaty z Muzeum Regional-
nego w Gorlicach, Muzeum Re-
gionalnego w Jaśle, kwerendy 
internetowej oraz kolekcji pry-
watnych. Setki zdjęć, nieznane 
dokumenty i pamiątki ukazały 
Gorlice przed I wojną świato-
wą, wielką bitwę narodów- czyli 
przełom pod Gorlicami w dniu 2 
maja 1915 r.- armie, dowódców, 
żołnierzy, broń oraz tragiczne po-
kłosie krwawej bitwy- zburzone 
miasto, ruiny, jeńców, budowę 
cmentarzy. Wspaniała lekcja 
historii dla wszystkich pokoleń 
gorliczan w 94. rocznicę Bitwy 
pod Gorlicami.

(dr)
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To tytuł oczekiwanego 
tomiku poetyckiego Bronisławy 
Betlej- poetki rodem z podgor-
lickich Dominikowic, absol-
wentki gorlickiego „Kromera”, 
autorki- obok 44 innych-„Broszy 
serca”, tomiku wierszy opisują-
cych ukochane Gorlice. Ostatni 
„Santo Subito” poświęciła Ojcu 
Świętemu- Janowi Pawłowi II. 
Jest świadectwem miłości do 
Papieża- Polaka, wielką modli-
twą Autorki o beatyfikację. 

SANTO SUBITO
W 58 wierszach wyraża 

hołd i wdzięczność za Papieża 
Wędrowca, który uczył, że „Bóg 
jest miłością- Wszechświat jego 
imię”, „Nie lękajcie się- bądź-
cie pełni wiary”, czym jest 
„Cierpienie” i prosił „Pozwólcie 
mi iść do Domu Ojca”. Słowo 
wstępne ks. Andrzeja Muchy- 
proboszcza kościoła p.w. Św. 
Andrzeja Boboli w Gorlicach, 
a na stronie tytułowej rzeźba 
Zofii Mitał sprzed kościoła Św. 
Andrzeja- to piękne świadectwo, 
że największą broszą serca Pani 
Bronisławy były, są i pozostaną 
Gorlice 

PS. Smutna wiadomość 
dotarła do Gorlic 20 kwietnia 
br. W sobotę, 18 kwietnia 
zmarł mąż Pani Bronisławy, 
Bronisław Betlej- żołnierz Armii 
Krajowej, patriota, człowiek, 
który w swym życiu kierował 
się trzema słowami- Bóg- Ho-
nor- Ojczyzna. 22 kwietnia na 
cmentarzu w Jedliczach odbył 
się uroczysty pogrzeb. Władze 
miasta Gorlice reprezentowała 
Sekretarz Miasta Maria Kuźniar-
ska-Pęczek.

15 kwietnia br., dwa dni po Międzynarodowym Dniu Lotnictwa 
i Kosmonautyki, studenci UZW wysłuchali prelekcji Marcina Mazura- 
Bliżej gwiazd- historia podboju Kosmosu. Dwa tygodnie wcześniej, 1 
kwietnia br. wykładowcą tematu „Wielki wybuch i stworzenie Wszech-
świata” był ks. prof. Michał Heller- kosmolog, fizyk, teolog i filozof, 
laureat Nagrody Templetona przyznawanej za pokonywanie barier 
między nauką a religią. 15 kwietnia prelegentem był młody pasjonat 
astronomii i astronautyki z Jasła, prezes Podkarpackiego Amatorskiego 
Stowarzyszenia Astronomiczno- Astronautycznego PASAA, prezes Mło-
dzieżowego Stowarzyszenia Solideo w Jaśle. Astronomią i astronautyką 
interesuje się od 6 roku życia. Dziś te dziedziny promuje. Że potrafi to 
czynić z pasją, przekonaniem i wzbudzając zaciekawienie- przekonali 
się słuchacze. Prelekcja „przeniosła” ich w czas dzieciństwa, wczesnej 
młodości i dojrzałości-  bo droga i czas podboju kosmosu to droga i 
czas ich życia.

PER ASPERA AD ASTRA
Na Uniwersytecie Złotego Wieku

W ramach realizowanego w tym roku akademickim projektu 
„Łemkowszczyzna-magiczna kraina łagodności”- 29 kwietnia br. 
słuchacze odbyli wiosenny spacer z Ratusza ulicami:  Wąską, Kretą, 
Blich, kładką nad rzeką Ropą i wałami nadrzecznymi do cerkwi p.w. 
Trójcy Świętej przy ul. Brzechwy. U wrót świątyni studentów Złotego 
Wieku witał ks. Roman Dubec, proboszcz prawosławnej parafii- tym 
razem w roli wykładowcy wprowadzającego w „świat” prawosławia- 
historię, obrzędy, tradycje. We wnętrzu cerkwi do słuchaczy przema-
wiały święte malowidła, ikonostas i święty Maksym Gorlicki, którego 
hagiografię przybliżył również ks. Roman, opisując życie i męczeńską 
śmierć tego świętego z Ziemi Gorlickiej. 

22 kwietnia br. słuchacze z odległych gwiazd kosmosu po-
wrócili na Ziemię, by wysłuchać prelekcji dr n. med. Janiny Ko-
koszki-Paszkot z cyklu „Szlachetne zdrowie..”. Tym razem doktor 
Janina mówiła o nikotynie- podstępnym wrogu, który jest przyczyną 
wielu przewlekłych schorzeń, nieuleczalnych chorób, przedwczesnych 
zgonów. Język, gardło, oskrzela, płuca, nerki, wątroba, mózg, wzrok- 
to droga nikotyny, podstępnego wroga, który zawiera tylko i wyłącznie 
związki trujące. Doskonałym elementem prelekcji była scena teatralna z 
udziałem słuchacza Eugeniusza Wędrychowicza - "pacjenta" i dr Janiny 
oraz wywiad z jedna studentką, która przyznała się do aktualnego pa-
lenia- nazwiska nie ujawnimy, gdyż jest nadobnej drodze do rzucenia 
nałogu.

Bliżej gwiazd-podbój Kosmosu

NIKOTYNA-PODSTĘPNY WRÓG

O PRAWOSŁAWIU, IKONOSTASIE I ŚW. MAKSYMIE GOR-
LICKIM W CERWKI P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GORLICACH
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W dobrym tempie realizo-
wana jest budowa i modernizacja 
ciągu ulic miejskich, łączących 
drogę krajową nr 28 z drogami 
wojewódzkimi nr 993 i 977 w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011, czyli tzw. Schety-
nówek. Koszt całości zadania to 
kwota 3 767 663 zł. 

Zgodnie z zawartą umową 
pomiędzy Miastem, a Wojewodą 
Małopolskim dotacja z budżetu 
państwa wynosi 50% kosztu re-
alizacji, robót i pełnienia nadzoru 
inwestorskiego tj.: 1 902 741 zł. 
W dniu 19.03.2009 r. został wy-
konawcy przekazany plac budowy. 
Wykonawcą inwestycji, wyłonio-
nym w wyniku przeprowadzone-
go postępowania przetargowego, 
jest konsorcjum firm: Przedsię-
biorstwo Drogowo-Mostowe 
„GODROM” Gorlice oraz Zakładu 
Usługowo Produkcyjno Handlowy 
„HAŻBUD”. 

Największym realizowa-
nym zadaniem jest budowa ulicy 
Żeromskiego- odcinek od skrzyżo-
wania z ulicą Kościuszki do skrzy-

BUDOWA I MODERNIZACJA  DRÓG, ULIC, CHODNIKÓW
żowania z ulicą Krzewickiego o 
długości 181 m. Inwestycja obej-
muje wykonanie jezdni szerokości 
5 m. z nawierzchnią bitumiczną, 
jednostronny chodnik z kostki 
brukowej betonowej szerokości 
2 m., odwodnienia i przebudowę 
sieci energetycznej oraz teletech-
nicznej. Na dalszym odcinku- do 
ulicy Pod Lodownią o długości 
56 m. będzie wykonana jezdnia 
szerokości 6 m. o nawierzchni 
bitumicznej, z obustronnym kra-
wężnikiem. Kolejnym zadaniem 
jest remont ulicy Pod Lodownią 
na długości 180 m.- wykonanie 
kompleksowego remontu jezdni 
o szerokości 7 m z nawierzchnią 
bitumiczną oraz obustronnych 
chodników z kostki brukowej 
betonowej o szerokości 1,50 
m. Bardzo ważnym elementem 
całości układu komunikacyjnego 
jest w tym rejonie jest budowa 
łącznika ulicy Pod Lodownią 
z ulicą Węgierską. Będzie on 
miał długość 193 m., jezdnię o 
szerokości 7 m. z nawierzchnią 
bitumiczną, obustronne chod-
niki o szerokości 2 m. z kostki 
brukowej betonowej, oświetlenie, 

odwodnienie, przebudowę ga-
zociągu, wodociągu, sieci ener-
getycznej i telekomunikacyjnej. 
Rozpoczął się remont ulicy Armii 
Krajowej- na całej długości 290 m 
wykonany zostanie kompleksowy 
remont nawierzchni jezdni bitu-
micznej wraz ze wzmocnieniem 
podbudowy oraz odnowienie 
nawierzchni chodników wraz z 
przebudową krawężników. Ostat-
nim elementem tego znaczącego 
dla gorlickiej komunikacji zadania 

jest remont ulicy Szpitalnej- odcin-
ka o długości 110 m., polegający 
na wykonaniu nawierzchni jezdni 
o szerokości 7 m. oraz przebu-
dowie nawierzchni chodników z 
kostki brukowej betonowej wraz 
z przełożeniem krawężników. 
Zakończenie robót zgodnie z 
przyjętym harmonogramem bę-
dzie etapowo, elementami, a finał 
całości zadania to 30.06. br.

(dr)

23 kwietnia br. odbyła się 
XXXVII sesja Rady Miasta. Sesja 
ważna, na której podejmowana 
była uchwała w sprawie udziele-
nia absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Gorlice z tytułu wykona-
nia budżetu miasta za 2008r. 
Sprawozdanie z realizacji budżetu 
przedstawiła i omówiła Skarbnik 
Miasta, Krystyna Tokarska. Na-
stępnie swoje opinie w sprawie 
wykonania budżetu za 2008 r. 
przedstawiły dwie merytoryczne 
komisje- budżetowa i rewizyjna. 
Przewodniczący Komisji Budże-
towej Aleksander Kumorkiewicz 
stwierdził, że „z punktu widze-
nia finansowego budżet został 
wykonany dobrze”- stąd opinia 
pozytywna. Równocześnie pod-
kreślił, że głosowanie członków 
komisji nie było jednomyślne, 
gdyż 7 było za, 2 przeciw, 2 
osoby się wstrzymały. Opinię Ko-
misji Rewizyjnej- jako wniosku do 
uchwały, odczytał przewodniczący 
Czesław Gębarowski. Opinia była 
pozytywna i jednogłośnie podjęta 

przez członków komisji. Sekre-
tarz Komisji Rewizyjnej Barbara 
Pawełek odczytała uchwałę Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. 
Opinia była pozytywna. Przed 
podjęciem uchwały swoje opinie 
i uwagi- pozytywne i negatywne- 
dotyczące form i metod realizacji 
budżetu w 2008 r. wyrażali 
również radni. W głosowaniu 
jawnym Rada Miasta udzieliła ab-
solutorium Burmistrzowi Miasta. 
Za udzieleniem opowiedziało się 
15 radnych, przeciw było 5, jeden 
się wstrzymał.

Ponadto radni podjęli 
jeszcze 12 uchwał. Pierwsza do-
tyczyła zmian uchwały budżetowej 
m. Gorlice na 2008 r.. W planie 
dochodów zwiększono dochody o 
kwotę 822 030 zł, gdyż wpłynęła 
dotacja celowa Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego w kwocie 
671 000 zł, jako 50% udziału w 
finansowaniu ważnego zadania- „:
budowy chodnika lewostronnego 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

993- ul. Dukielskiej w Gorlicach”. 
Miasto w budżecie ma na ten cel 
środki własne. Zadanie będzie re-
alizowane w latach 2009-2010.

Ponadto z zakładów bu-
dżetowych- Miejskie Przedszko-
la- wpłynęła wpłata w kwocie 
57 530 zł- nadwyżka środków 
obrotowych za 2008 r. Przyzna-
no miastu 78 800 zł dotacji na 
realizację projektu systemowego 
przez MOPS- „Daj sobie szansę. 
Tobie też się uda”. Z samorządu 
województwa małopolskiego 
wpłynęła kwota 14 700 zł- po-
moc finansowa na realizację 
programu „nauka pływania dla 
dzieci z klas I-IV w ramach zajęć 
pozalekcyjnych”, którego koszt 
wyniesie 33 600 zł. Z budżetu 
miasta zostanie dołożony udział 
w kwocie 18 900. Znacznie zwięk-
szone zostały wydatki budżetu, 
gdyż o kwotę 1 992 222 zł. Na co 
będzie wykorzystana? Oto kilka 
przykładów.

MERCEDESY 815 dla MZK

132 000 zł przeznaczone 
zostało na wzniesienie wkładów 
do MZK Spółka z o.o. Będzie to 
forma dofinansowania zakupu 
czterech używanych autobusów 
typu Mercedes 815, 6-7 letnich 
pochodzących z Finlandii. Zaletą 
tego autobusu jest niska podłoga, 
co usprawni wsiadanie i wysia-
danie osób starszych i niepełno-
sprawnych oraz matek z małymi 
dziećmi w wózkach. Oprócz po-
prawy jakości świadczonych usług 
autobusy poprawią bezpieczeń-
stwo przewożonych pasażerów 
oraz będą spalały ok. 7 litrów pa-
liwa mniej na 100 km, co pozwoli 
zaoszczędzić rocznie ok. 20 tys. zł. 
Cena zakupu jednego autobusu to 
kwota ok. 28 000 euro (do nego-
cjacji), czyli ok. 126 000 zł netto. 
Spłata zostanie rozłożona na pięć 
lat, przy czym miasto dofinansuje 
zakup autobusów a latach 2009 
i 2010. W pozostałych- zakup 
będzie finansowany samodzielnie 
przez MZK Spółka z o.o. 

SESJA ABSOLUTORYJNA RADY MIASTA

ul. Żeromskiego w budowie



Str. 6 Kwiecień 2009

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. 7Kwiecień 2009

PROJEKT REMONTU STADIONU

Kwota 40 000 zł wykorzy-
stana będzie na zapłatę za wyko-
nanie projektu zagospodarowania 
terenu obiektu z uwzględnieniem 
trybun dla widzów, ścieżki wokół 
całości boiska, miejsc parkingo-
wych, zaplecza sanitarno-szatnio-
wego. Ponadto wykonany będzie 
projekt budowlano-wykonawczy 
boiska sportowego- dobudowa 
dwóch boisk o nawierzchni ze 
sztucznej trawy do już istnieją-
cego, tak, aby całość tworzyła 
jedno duże boisko o wymiarach 
90 x 60 m. W projekcie uwzględ-
nione jest oświetlenie, ogrodzenie, 
odwodnienie i układ drogowy. 
Wprowadzenie tego zadania 
do budżetu miasta i wykonanie 
dokumentacji projektowej wy-
nika z propozycji wspólnego 
przystąpienia ze Słowakami do 
realizacji boisk piłkarskich w 
ramach programu Współpracy 
Transgranicznej Rzeczpospolitej 
Polskiej i Republiki Słowackiej w 
latach 2007-2011

REWITALIZACJA POMNIKA BO-
HATETÓW ZIEMI GORLICKIEJ

W związku z obchodami we 
wrześniu 70-tej rocznicy wybuchu 
II wojny światowej podjęto decy-
zję o przeznaczeniu 40 000 zł na 
remont pomnika Bohaterów Ziemi 
Gorlickiej. Za tę kwotę uzupełnio-
ne zostaną spoiny, postument 
obłożony kamieniem. Będzie też 
wymieniona nawierzchnia z kost-
ki czerwonej na płyty ażurowe 

oraz wykonany zostanie remont 
schodów.

OBEJŚCIA WOKÓŁ SZKÓŁ
Aż 585 000 zł przezna-

czone zostanie na kompleksowe 
wykonanie dojazdów, parkingu 
oraz chodników przy MZS Nr 4. 
Na te roboty przygotowana jest 
już dokumentacja projektowa. 
Zadanie zostanie zrealizowane w 
okresie wakacji- przed inauguracją 
nowego roku szkolnego.

BĘDZIE PRZEJŚCIE DLA PIE-
SZYCH

Za 35 400 zł będzie urzą-
dzony ciąg pieszy od ul. Blich do 
kładki dla pieszych, ciąg pieszy 
wraz z chodnikiem od schodów 
do obiektów sportowych oraz ciąg 
pieszy od ul. Kapuścińskiego do 
ul. Hallera na Oś. Korczak.

DZIERŻAWA NA 20 LAT
O ile zmiany w uchwale 

budżetowej na 2008 r. zostały 
przyjęte jednogłośnie, o tyle nie-
jednogłośna była decyzja radnych 
przy podejmowaniu uchwały „w 
sprawie wyrażania zgody na 
bezprzetargową dzierżawę nieru-
chomości położonej w Gorlicach 
przy ul. Zakole, na okres 20 lat”. 
W planie przestrzennym zagospo-
darowania miasta przeznaczone są 
one nawet na składowanie i se-
gregację odpadów komunalnych. 
Takie próby wykorzystania tego 
terenu były kilka lat temu. Odstą-
piono po protestach mieszkańców 
ościennych miejscowości, Koby-
lanki i Klęczan. Dziś pojawiła się 
możliwość wykorzystania tego 

miejsca na budowę kompostowni. 
odpadów zielonych. Z taką ofertą 
wystąpiła Firma Handlowo-Usłu-
gowa „HELL-MARK” z Nawojowej. 
Wystąpiła do Burmistrza Miasta 
Gorlice o wydzierżawienie części 
nieruchomości o pow. 1,3 ha na 
20 lat. Zgoda Rady Miasta była 
niezbędna do zawarcia umowy na 
okres powyżej 3 lat i zwolnienia z 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy.

Na sesji obecni byli przed-
stawiciele wsi Kobylanka z soł-
tysem p. Leokadią Buś na czele. 
Nie zabierali głosu. Natomiast 
odczytane zostało przez prze-
wodniczącego Rady Miasta, Bog-
dana Musiała, pismo apelujące 
o niepodejmowanie tej uchwały. 
Taki wniosek- o zdjęcie projektu 
uchwały z porządku obrad- został 
zgłoszony przez przewodniczą-
cego Został większością głosów 
odrzucony. W głosowaniu nad 
projektem uchwały 14 radnych 
było za, 2 przeciw, 5 się wstrzy-
mało. 

 W TROSCE O ZABYTKI MIASTA

Taki jest sens uchwały „w 
sprawie zasad udzielania dota-
cji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty bu-
dowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków”. Ustawa 
o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami daje możliwość 
wydatkowania z budżetów samo-
rządów terytorialnych środków 
z przeznaczeniem na dotowanie 
prac związanych z odnawianiem 

zabytków nie będących ich wła-
snością. Aby można było dotacji 
udzielać, konieczne jest podjęcie 
przez Radę Miasta uchwały okre-
ślającej zasady ich udzielania. Ona 
tez będzie decydować o przyzna-
niu puli środków na tego rodzaju 
zadania, ujmując w wydatkach 
danego roku budżetowego odpo-
wiednią kwotę. Mimo zniszczeń 
I wojny światowej, w Gorlicach 
jest wiele obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków, m.in. Cmentarz 
Parafialny, Park Miejski im. W. 
Biechońskiego i ok. 300 budyn-
ków. Pozytywna decyzja radnych 
przyczyni się w najbliższym czasie 
do podjęcia wspólnych z Parafią 
p.w. Nar. NMP prac nad odno-
wieniem zabytkowego Pomnika 
Powstańców Styczniowych z 1863 
r.- równocześnie Miejsca Pamięci 
Narodowej. Miasto będzie mogło 
udzielić wsparcia finansowego 
temu szczytnemu celowi. 

DOM NA SPRZEDAŻ
Radni podjęli również 

uchwałę wyrażającą zgodę na 
sprzedaż zabudowanej nierucho-
mości gruntowej położonej przy 
ul. Mickiewicza 11 w Gorlicach 
w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego. Zdaniem 
rzeczoznawców budynek jest w 
bardzo złym stanie technicznym. 
Niezbędne jest przeprowadze-
nie kapitalnego remontu. Jego 
wykonanie wiąże się jednak z 
podniesieniem bardzo dużych 
nakładów finansowych. Dlatego 
zdecydowano się na sprzedaż 
tego mienia komunalnego.

Franciszek Piecuch poruszył 
tematykę dotyczącą spraw 
mieszkaniowych. W związku z 
informacjami o pustostanach w 
budynkach przy ul. Piekarskiej, 
Kościuszki i Bieckiej prosił o 
wyjaśnienie. (Odp.: Budynek 
przy ul. Bieckiej jest prywatny. 
Przy ul. Kościuszki 36 miasto 
nie posiada tytułu do posiada-
nia lokali).

Henryk Plato pytał, czy przy 
remoncie ul. Armii Krajowej 
będzie zachowana dotych-
czasowa, zbędna szerokość 
chodnika. (Odp.: Miasto musi 
przestrzegać wszelkich norm 
przebudowy. Chodnik będzie 
nieco węższy, gdyż uwzględ-
nione są dojścia do posesji). 
Kolejne zapytanie dotyczyło 

I N TERPELACJE ,  ZAPYTAN IA ,  ODPOWIEDZ I
stwierdzonych pustostanów w 
budynkach komunalnych przy 
ul. Piekarskiej 8 i 10. (Odp.: 
Lokal przy ul. Piekarskiej 10 
jest lokalem zabezpieczającym 
dla osób przesiedlanych z bu-
dynku przy ul. Rzeźniczej, który 
jest przeznaczony di rozbiórki. 
Lokatorzy nie wyrażają zgody- 
sprawa jest w sądzie. Natomiast 
mieszkanie przy ul. Piekarskiej 8 
nie jest własnością gminy, tylko 
osoby fizycznej). Pytał też, kie-
dy będzie modernizowany blok 
przy ul. Stróżowskiej 13 (Odp.: 
Wspólnota mieszkaniowa nie 
wyraziła zgody na współfinanso-
wanie- wniosek przepadł) oraz 
na jakim etapie są prace przy 
realizacji zespołu garażu przy ul. 
Stawiska (Odp.: Na tym etapie 

jest to już prywatna inwestycja. 
Miasto zrobiło wszystko co było 
w jego zakresie kompetencji).

Alicja Nowak pytała, dlaczego 
wstrzymane są roboty przy bu-
dowie chodnika ul. Ariańskiej 
(Odp.: Prace wstrzymano na 
czas remontu instalacji gazo-
wych w tym ciągu ulicy) oraz, 
kiedy będzie odsłonięta tablica 
pamiątkowa na dawnej SP Nr 2 
(Odp.: Treść tablicy jest uzgod-
niona. Będzie ona umieszczona 
po modernizacji całego budyn-
ku). W imieniu mieszkańców 
ulicy Zamkowej- od Krakowskiej 
w kierunku Golgoty- pytała się, 
czy będzie wykonany chodnik w 
celu poprawy bezpieczeństwa 
pieszych, dzieci, pielgrzymów 
(Odp.: To droga powiatowa. 

Powiat jest zainteresowany 
modernizacją drogi od Gorlic 
do Łużnej. Najważniejsze w 
tej inwestycji jest wykonanie 
kanalizacji deszczowej. Nie 
ma jeszcze w tej sprawie 
ostatecznej decyzji. W ramach 
takiej inwestycji zrealizowane 
byłyby również chodniki. Będą 
kontynuowane rozmowy ze 
Starostwem). Na zakończenie 
pytała, czy są czynione prace, 
by interpelacje ukazywały się 
na portalu miasta- w Biuletynie 
Informacji Publicznej. (Odp.: 
Najpierw należałoby wyjaśnić 
czym jest interpelacja, a czym 
zapytanie, ale takie przygotowa-
nia są czynione).

Jadwiga Wójtowicz podjęła temat 
zalewania piwnic wodą i fekalia-
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   mi w bloku po termomoderniza-
cji przy ul. Konopnickiej 6 (Odp.: 
To temat trudny. Konieczna jest 
przebudowa kolektorów na tej 
ulicy i odprowadzenie do rzeki 
Ropy. Przejścia dla kolektorów 
są od czasu powstania obwod-
nicy. Konieczny jest jednak wy-
kup kluczowej działki na trasie 
kolektora. Żądania właściciela 
są wygórowane. Jeśli będą w 
budżecie środki- inwestycja 
będzie zrealizowana). Pytała się 
też, czy zostało zlecone opra-
cowanie koncepcji rozwiązań 
komunikacyjnych w obrębie 
ulic Jagodowej, Skrzyńskich, 
Azaliowej (Odp.: Wkrótce na-
stąpi rozstrzygnięcie na wyko-
nanie projektu); Kto odpowiada 
za sprzątanie ul. Węgierskiej 
(Odp.: To droga wojewódzka, 
będzie w tej sprawie wniosek 
i apel do zarządcy); Dlaczego 
w „Kurierze” nie są podawane 
dyżury radnych (Odp.: Będą od 
następnego numeru). Na koniec 
pytała, czy prawdą jest, że na ul. 
Armii Krajowej w jednym tygo-
dniu remontowano dziury, a w 
następnym zdzierano asfalt do 
pełnej modernizacji ulicy (Odp.: 
To prawda. Dziury łatano po se-
zonie zimowym, gdyż realizacja 
inwestycji drogowej planowana 
była w terminach późniejszych. 
Nastąpiła zmiana i rozpoczęto 
wcześniej prace  inwestycyjne 
na tej drodze).

Ryszard Ludwin zwrócił się z proś-
bą o poszerzenie realizowanych 
zadań drogowych w ramach 
tzw. Schetynówek, o wykona-
nie kompleksowego projektu ul. 
Gałczyńskiego, przebudową sie-
ci wodno-kanalizacyjnej (Odp.: 
Zadanie jest drogie. Planowano 
je wprowadzić, gdy będzie już 
nawierzchnia bitumiczna ulicy. 
Będzie propozycja opracowa-
nia dokumentacji technicznej). 
Proponował również, by 
wygospodarować w budżecie 
kwotę 67 tys. zł na wykonanie 
projektu ul. Łokietka (Odp.: 
Koszt modernizacji ul. Łokietka 
łącznie z łącznikiem z ul. Wę-
gierską to kwota ok. 6 mln zł. 
Trudno będzie uzyskać aktual-
nie dofinansowanie. Możliwość 
ujęcia takiego dofinansowania 
takiego dofinansowania to rok 
2011)

Augustyn Mróz wniósł o pilne zno-
welizowanie regulaminu wyna-
grodzenia nauczycieli w celu ich 

właściwego nagradzania. (Odp.: 
W tej chwili rozstrzyga się kwe-
stia finansowania nauczycieli. Za 
dobrą pracę nauczyciel powinien 
być godziwie wynagrodzony, ale 
to rząd powinien zabezpieczyć 
środki na podwyżki). Pytał się, 
kiedy zostanie zlikwidowana 
nierówność w opłatach na sto-
łówkach szkolnych, gdyż cena 
obiadu w stołówce wydzier-
żawionej osobie fizycznej jest 
wyższa. (Odp.: Wszystkie dzieci, 
które wymagają dofinansowania 
obiadów przez MOPS są nim 
objęte. Miasta nie stać na dofi-
nansowanie rodzin o wyższych 
dochodach). Kolejne pytanie 
dotyczyło terminu udrożnienia 
ścieżki-traktu pieszego od ul. 
Blich na wysokości ul. Stromej 
do kładki na rzece Ropie (Odp.: 
Do właścicieli sąsiednich posesji 
zostało wystosowane pismo o 
uporządkowanie i odblokowanie 
tego miejskiego terenu. Jeszcze 
w tym roku będzie wykonane 
przejście dla pieszych). Pytał 
się również, na jakiej zasadzie 
funkcjonuje współpraca Miasta 
Gorlice i Gminy Gorlice, dotyczą-
ca użyczenia miejsc pochówku 
na Cmentarzu Komunalnym dla 
mieszkańców ościennych wsi- 
zwłaszcza Stróżówki i Ropicy 
Polskiej (Odp.: Do obowiązków 
gmin należy utrzymanie cmen-
tarzy. Niektóre ościenne wsie 
nie mają swoich cmentarzy. 
Ok. 9,5 do 15% to pochówki ze 
wsi ościennych. Opłaty trafiają 
do miasta. Gmina Gorlice wpła-
ciła na Cmentarz Komunalny 
60 tys. zł. Będą też rozmowy 
o partycypowaniu tej gminy w 
budowie nowego cmentarza.) 
Na koniec pytał , kiedy Bur-
mistrz przeprosi nauczycieli 
za zdania wypowiedziane na 
poprzedniej sesji (Odp.: Nadal 
uważam, że nauczyciele są 
najbardziej uprzywilejowaną 
grupą zawodową w Polsce. Nie 
widzę powodu przepraszania 
nauczycieli).

Maria Czeszyk pytała, czy nie 
należałoby udzielić pomocy 
psychologicznej i materialnej 
pogorzelcom z bloku przy ul. 
Wyszyńskiego (Nikt nie zostanie 
bez pomocy MOPS i MZB).

Eugeniusz Wędrychowicz wnio-
skował o zwiększenie budżetu o 
kwotę 200 tys. zł na realizację ul. 
Lipowej, tym bardziej, że zawią-
zany został komitet społeczny 

budowy wodociągu, kanalizacji 
w ciągu tej drogi (Odp.: W tym 
roku na inwestycje drogowe wy-
danych zostanie 9 mln zł. Drogi 
to największy problem wszyst-
kich gmin. Wybory są trudne. 
W tym roku zmodernizowany 
będzie fragment ul. Lipowej). 
W nawiązaniu do wypadku na 
ul. Parkowej (potrącenie pieszej) 
przypomniał swoje starania w 
2006 r. ustanowienia przejścia 
dla pieszych na wysokości 
STATOIL. Postulował, by do 
tego pomysłu powrócić (Odp.: 
Z przyczyn prawnych nie jest 
możliwe ustanowienie przej-
ścia. W związku z wypadkiem 
zostanie wystosowane pismo 
do GDDiA o podjęcie tematu 
zwiększenia bezpieczeństwa 
na tym odcinku obwodnicy). 
Radny prosił o zainteresowanie 
się nielegalnymi ogłoszeniami 
na słupach, drzewach, ryn-
nach- posiadających adresy i 
numery telefonów (Odp.: Straż 
Miejska  regularnie kontroluje 
te miejsca, usuwa nielegalne 
ogłoszenia i karze. W ubiegłym 
roku wydała 40 upomnień, 13 
mandatów oraz skierowała 
wniosek do sądu).

Joanna Bubak w związku z po-
żarem w bloku na Górnym 
Osiedlu wnioskowała o sys-
tematyczne kontrole piwnic, 
strychów, korytarzy i ujed-
nolicenie w budynkach MZB 
systemów grzewczych oraz, 
by w budynku przywrócić 
stan sprzed pożaru bez obcią-
żania wspólnot (Odp.: Już jest 
uruchomiona elektryczność. 
Trwają przeglądy kominów, 
trwa wymiana instalacji gazo-
wej. Do czasu włączenia nikt 
nie zostanie pozbawiony po-
mocy ze strony MZB i MOPS. 
Nie ma potrzeby przyznawania 
mieszkań uczestnikom poża-
ru). Pytała się, co stanie się 
z rodzinami z hotelu „Lipsk”, 
jeżeli wiadomo, że został 
sprzedany, a mieszkańcy 
otrzymali wypowiedzenia 
do końca czerwca br. (Odp.: 
Miasto nie widzi obowiązku 
przyznawania mieszkań. To 
sprawa właściciela. Większość 
mieszkańców hotelu to osoby 
spoza Gorlic). Zwróciła się z 
wnioskiem o zawarcie poro-
zumienia z Gminą Gorlice na 
temat wspólnego utrzymania 
ul. Wspólnej i remontów 
bieżących tej granicznej dro-

gi ulicy (Odp.: Jeżeli Gmina 
Gorlice będzie partycypować 
w budowie ul. Sikorskiego, 
wówczas można podjąć 
rozmowy na temat przejęcia 
ulicy-drogi Wspólnej przez 
miasto). Wnioskowała rów-
nież, by uwzględnić wniosek 
prezesa SM „Mariampol” o 
podłączenie Oś. Ściegiennego 
do wykonywanej przez MPGK 
sieci wodociągowej w ciągu ul. 
Wyszyńskiego.

Jolanta Dobek pytała, czy wpły-
nęły oferty w związku z plano-
waną prywatyzacją SPZ POZ 
przy ul. Jagiełły (Odp.: Tak, 
wpłynęło pismo od osoby 
fizycznej z Muszyny oraz de-
klaracje pracowników tej pla-
cówki przekształcenia zakładu 
z obecnym dyrektorem).

Czesław Gębarowski pytał, jaka 
jest kwota dotacji i sponsorin-
gu do Klubu „Karpatia Glinik”, 
w jakim zakresie sponsoruje 
ten klub OSiR i MPGK (Odp.: 
To kwota ok. 100 tys. zł . Spon-
soring OSiR to udostępniane 
za darmo obiekty; MPGK- 
reklama).

Robert Gryzik zwrócił uwagę, że 
do bloku przy ul. Kopernika 
7 nie ma drogi dojazdowej 
p.poż., a jest nakaz jej bu-
dowy (Odp.: To jest zadanie 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Małopolska”).

Mariola Migdar pytała, czy odby-
ły się rozmowy władz miasta z 
firmą TENG nt. budowy Galerii 
na Stawiskach i jaki był efekt 
(Odp.: Takie rozmowy nie od-
były się, chociaż firma nadal 
podtrzymuje swoją ofertę. 
Miasto opracowuje projekt 
łącznika ul. Kołłątaja z ul. Kor-
czaka, by przystąpić do realiza-
cji w 2010 r.) Poinformowała, 
że nie otrzymała deklarowanej 
pisemnej odpowiedzi na swo-
je zapytania (Odp.: Kierownik 
przeprosi i udzieli natychmia-
stowej odpowiedzi).

Bogdan Musiał pytał, kiedy będzie 
można przystąpić do realizacji 
ul. Sosnowa boczna oraz czy 
będą środki na chodnik przy ul. 
Sosnowej (Odp.: W Starostwie 
jest już pozwolenie na budowę. 
W maju do realizacji tej inwe-
stycji się powróci. Chodnik jest 
możliwy do realizacji z Gminą 
Gorlice (chodnik i kanalizacja). 
W maju będą rozmowy o przy-
stąpienie do partnerstwa).
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Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci obchodzi w tym roku 
50- lecie. Na terenie Gorlic 
działa od 1975 roku, a od 15 lat 
prowadzi Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze przy ul. Tuwima. 
Obecnie uczęszcza do niego 36 
dzieci i 25 do filii mieszczącej 
się w Klubie „Jubilat” przy ul. 
Krakowskiej w Gorlicach. Dzieci 
spędzają tam czas od poniedział-
ku do piątku, po 5 godzin dzien-
nie. Mają odpowiednią opiekę 
, pomoc w nauce, dwa posiłki, 
nawet pół kolonie, w czasie ferii 
i wakacji. Duża to zasługa stara-
nia i zabiegów prezesa Zarządu 
Powiatowego TPD w Gorlicach, 
Janiny Augustyn i sekretarza 
Zarządu, Joanny Bubak. Pamię-
tały nawet o wspólnym śniadaniu 
wielkanocnym. Właczyły się też w 
jego przebieg, przygotowując wraz 
z kierownikiem Środowiskowego 
Ogniska Wychowawczego Wy-
chowawczego panią Pijanowską 
przedstawienia o obrzędach i 
tradycjach Świąt Wielkanocnych. 
Pomocne w kuchni okazały się 
Danuta Tarsa i Irena Gomółka, 
których dzieci uczęszczają do 
Ogniska. W śniadaniu uczestni-
czyli uczestniczyli.in. posłanka 
Barbara Bartuś, poseł Witold 
Kochan i burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz oraz radni: J. Bubak, 
F. Piecuch i Z. Grygowicz.

J. Fus

Z ŻYCIA 
TPD

Dnia 25 marca br. w sie-
dzibie nadzoru Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Gorlicach odbyła się narada in-
auguracyjna I edycji programu - 
przedszkolnej edukacji antytyto-
niowej, powstałego z inicjatywy 
Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego, który będzie realizowany 
w wybranych przedszkolach w 
powiecie gorlickim. Adresatami 
I edycji jest 195 dzieci 5 i 6–letnich 
z wybranych 5 przedszkoli, ich ro-
dzice i opiekunowie. Uczestnicy 
wezmą udział w cyklu zajęć oraz 
spotkań o charakterze warsztato-

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Program przedszkolnej eduka-
cji antynarkotykowej

„Czyste powietrze wokół nas” 

wym. Program będzie realizowany 
przez cztery kolejne lata przy po-
mocy materiałów edukacyjnych 
obejmującł coraz większą liczbę 
placówek.. W naradzie uczest-
niczyli: Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Gorlicach 
– Maria Bryg, powiatowy koordy-
nator programu – Aneta Honek 
oraz przedstawicielki placówek 
objętych programem (dyrektorzy 
i koordynatorzy z: Miejskiego 
Przedszkola Nr 3 i w Gorlicach, 
Przedszkoli MP nr 5, w Zagórza-
nach, Stróżówce i Moszczenicy). 

Podczas spotkania szczegółowo 
omówiono interwencję (cele, 
założenia, metodykę realizacji), a 
także przekazano placówkom ma-
teriały edukacyjne do jej realizacji: 
poradnik dla nauczyciela, plakaty 
oraz kolorowanki dla dzieci.

Logo programu to zielony 
„Dinuś”, który przeprowadza 
dzieci przez kolejne szczeble 
edukacji. Program został objęty 
honorowym patronatem przez 
Ministra Edukacji Narodowej, 
Ministra Zdrowia oraz Rzecznika 
Praw Dziecka.

9 kwietnia br. w Sali dy-
daktycznej ZSZ w Gorlicach od-
była się konferencja NT.: „Kryzys 
globalny-skutki lokalne”. Organi-
zatorami było: Starostwo Powia-
towe, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie i Stowarzyszenie 
„Klub Gorliczan”. Zaproszonymi 
gośćmi byli: prof. dr hab. Jerzy 
Hausner oraz prof. dr hab. Jan 
Czekaj. Słuchaczami wykładów 
przedstawiciele władz samorządo-
wych powiatu gorlickiego- wójtowie 
i burmistrzowie, szefowie gorlickich 
firm, przedsiębiorstw i organizacji 
gospodarczych, słuchacze Uniwer-
sytetu Złotego Wieku. Gospodarzem 
konferencji był starosta powiatu- 
Mirosław Wędrychowicz. Pierwszy 
referat wygłosił prof. dr hab. Jan 
Czekaj, były wiceminister finansów 
i skarbu, członek Rady Polityki Pie-
niężnej. Mówił o kryzysie gospodar-
czym a rynku kapitałowym i jego 
reperkusjach dla przedsiębiorstw 
oraz gospodarstw domowych. 
Jako główną przyczynę wskazał 
globalną nierównowagę finansową 
w USA. Podkreślił, że w Polsce nie 
było kryzysu finansowego, banki nie 

poniosły strat za 2008 r. był zysk 
11%. Kryzys pojawił się u nas nie 
od strony sektora bankowego, lecz 
od zmniejszenia zapotrzebowania 
na polskie produkty eksportowe. 
Zdaniem profesora, pozytywne 
tendencje w gospodarce światowej 
pojawią się pod koniec tego roku.

Prof. Jerzy Hausner, były wi-
cepremier w rządzie Leszka Millera, 
skoncentrował się na przyczynach 
globalnego kryzysu ekonomiczne-
go, jego skutkach dla Polski oraz 
możliwościach wyjścia z tej sytuacji. 
Uważa, że dzisiejszą politykę rządu 
trudno jest zdefiniować. Działania 
mają charakter informacyjny, 
deklaracyjny, a głównym celem 
jest utrzymanie deficytu budże-
towego i blokowanie wydatków. 
Równocześnie z przekonaniem 
podkreślił, że „kryzys jest zawsze 
szansą rozwoju”. Należy jednak 
wyznaczyć realną ścieżkę do euro, 
scentralizować zarządzanie długiem 
publicznym, określić minimalne 
kredyty dla przedsiębiorców, wy-
korzystać środki unijne w obszarze 
energooszczędności, rewitalizacji 
miast oraz nowych mediów.

(dr)

KRYZYS GLOBALNY-SKUTKI LOKALNE
Konferencja w Gorlicach

ZARZĄD OSIEDLA NR 1 
– „STARÓWKA” . W DNIU 26 
MAJA, WTOREK O GODZ. 16.00 
ORGANIZUJE W DOMU NA-
UCZYCIELA DZIEŃ MATKI. NA 
IMPREZĘ BĘDĄ ZAPROSZENIA 
IMIENNE. 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

Dzień Ziemi jest  okazją 
do organizowania akcji mają-
cych uświadomić młodzieży oraz 
całemu społeczeństwu, że nale-
ży dbać o nasze środowisko na-
turalne. W imprezie uczestniczyli  
też  przedstawiciele samorządu. 
Zastępca burmistrza Gorlice 
Janusz Fugiel w swoim przemó-
wieniu  podkreślił jak ważną rolę 
odgrywa edukacja ekologiczna 
od najmłodszych lat. Dbałość o 
środowisko naturalne, kształto-
wanie postaw  proekologicznych 
są priorytetem  władz samorządo-
wych. Młodzież  z grupy teatralnej  
„Shade” pod kierunkiem Iwony 
Strusińskiej- Dziewic  wystawiła 
przedstawienie teatralne sięgające 
czasów starożytnych o wydzwięku 
ekologicznym. 

Tekst i zdjęcia: Piotr Gajda

Dzień Ziemi

INFORMACJA 
– ZAPROSZENIE 
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

G O R L I C K I  M A J  Z A P R A S Z A

„Beskid Zielony” Lokalna 
Organizacja Turystyczna już po 
raz czwarty zaprasza wszystkich 
amatorów dwóch kółek na Pik-
nik Rowerowy w Beskid Niski. 
Tegoroczna impreza wzorem lat 
ubiegłych adresowana jest do 
zapaleńców rowerowej turystyki 
górskiej, a zwłaszcza tych, którzy 
do tej pory nie skosztowali uroków 
szlaków Beskidu Niskiego. Przez 
cztery dni domem amatorów 
aktywnej turystyki rowerowej 
oraz przyrody i magii beskidzkiej 
będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wy-
poczynkowy Nadleśnictwa Gorli-
ce w Radocynie. Organizatorzy 
proponują zwiedzanie na trasach 
miejsc szczególnie atrakcyjnych, 
tj: zabytków „Drewnianych Pereł” 
Szlaku Architektury Drewnianej 
(cerkwie, kościoły, kapliczki, 
krzyże przydrożne), ciekawostek 
przyrodniczych (Ekomuzeum 
mazurskiego Parku Narodowego, 
kamieniołom pod Maguryczem, 
jeziorka osuwiskowe w Rado-
cynie, żeremia bobrów). Pozna-
wać będziemy także nie mniej 
ciekawe przygraniczne tereny 
Słowacji. W przygotowaniu są 
następne atrakcje, o których na 
bieżąco będziemy informować na 
stronie pikniku. Do wyboru będą 

trasy o różnej trudności, których 
przejechać można będzie tylko 
wybrane odcinki. Osoby mniej 
zaawansowane w uprawianiu 
górskiej turystyki rowerowej 
będą mogły skorzystać z krót-
szych tras, mniej wymagających. 
Wszyscy będą mogli wziąć udział 
w wyścigu górskim. Lekki, łatwy 
i interesujący będzie konkurs wie-
dzy o Magicznej Krainie Pogórzan 
i Łemków. Udział wieńczyć będą 
czarowna atmosfera ogniska przy 
dźwiękach zespołów folkowych 
grających między innymi na nutę 
łemkowską, balladzie i piosence 
turystycznej. Więcej informacji 
o imprezie na stronie www.pik-
nikrowerowy.beskidzielony.pl

Rowerowa Radocyna 
zapraszana IV Piknik 

Rowerowy

Stowarzyszenie „Maraton” zaprasza do udziału w II edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Naftowe Klimaty”, 
będącego częścią projektu pn. „Weekend Naftowy”, którego 
finał odbędzie się 8-10 maja 2009 roku w Gorlicach, światowej 
kolebce przemysłu naftowego.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu: 
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ODLEGŁE CYWILIZACJE
w Domu Polsko – Słowackim

Dom Polsko – Słowacki 
im. Dušana Jurkoviča w kwiet-
niu zaprezentował reportaż 
fotograficzny Henryka Plato 
odzwierciedlający jego pasję 
do dalekich podróży. Tym razem 
zdjęcia przeniosły nas w świat 
tajemniczych sfinksów, rozległej 
pustyni oraz miejsc związanych 
z początkami chrześcijaństwa. 
Podczas spotkania otwierające-
go wystawę w dniu 21 kwietnia 
2009 r. autor zorganizował loterię 
z cennymi nagrodami przywiezionymi z podróży oraz  zasypał 
zebranych  szeregiem rad zachęcających do wyruszenia jego 
śladem w podróż po Egipcie, Jordanii i Izraelu. Ten świat, jakże 
różny od naszego, można zobaczyć do 22 maja br. w galerii Domu 
Polsko – Słowackiego, Rynek 1. 

Zapraszamy -  wstęp na wystawę jest bezpłatny!

24 kwietnia w sali teatralnej GCK odbył się finał konkursu 
„Śpiewać każdy może”, w którym uczestniczyło 17 piosenkarzy 
amatorów.  Wyróżnienia zdobyli: Kornelia Kiełtyka, Barbara Ho-
lik, Monika Bubniak, Katarzyna Wszołek. III miejsce w konkursie 
zdobyła Magdalena Grzesiak, II miejsce Magdalena Brataniec, a 
I miejsce Angelika Jędrzejowska.

INFORMACJE Z GCK

5 kwietnia w sali teatralnej GCK odbył się koncert pieśni 
wielkopostnych „Jazzowe Impresje Wielkopostne” w wykonaniu

- Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Grzegorza Oliwy

- Zespołu Jazzowego Mirosława Bogonia

- Chóru Kameralnego z GCK „Belfersingers” pod dyrekcją Roberta 
Gryzika

Przepiękny koncert oklaskiwało ok. 400 widzów.

Otwarcie sezonu poprze-
dziło zgrupowanie, w którym 
wzięło udział 26 zawodników, 
przygotowujących się do 
startów w turniejach ogól-
nopolskich i Mistrzostwach 
Polski, w różnych grupach 
wiekowych. W czasie rozmo-
wy trener Krasoski wyrażał 
się pozytywnie o zawodnikach 
na zgrupowaniu ,tpodkreślając 
ich zaangażowanie na zajęciach. 
Nie ukrywał, że liczy na medale 
w grupie młodzików, młodzień-
ców, gorzej z seniorami, gdzie 
konkurencja jest większa. 

Zapaśnicy u progu sezonu
Sympatyków tej dyscy-

pliny sportu i nie tylko wypada 
poinformować, że były zawodnik 
Gorlickiego Klubu Sportowego  
„Glinik” w Gorlicach, obecny dłu-
goletni, międzynarodowy sędzia 
zapaśniczy Grzegorz Brudziński, 
na początku br. został mianowa-
ny przez zapaśniczą Federację 
FILA na instruktora sędziów i 
jest to najwyższa funkcja wśród 
sędziów. Z wyżej wymienionego 
faktu Gorlice mogą być dumne. 
Kibice wyrażają zadowolenie skła-
dając mu tą drogą gratulacje. 

J. Fus
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06.04. – Hala OSiR HALOWA 
PIŁKA NOŻNA OLDBOY’S 
– VI kolejka rozgrywek.

08.04. – STADION OSiR SZTA-
FETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 
DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I 
GIMNAZJÓW.

WYNIKI:Gimnazja – Dziew-
częta – dystans 10 x 800m. I miej-
sce Gimnazjum nr 4 -31 min.14 
sek. II miejsce Gimnazjum nr 
1 -31 min.53 sek. III miejsce  
Gimnazjum nr 5 -34 min.38 sek. 
Gimnazja – Dziewczęta – dystans 
10 x 1000m.

Zwyciężył zespół z Gimna-
zjum nr 1 z czasem 33 min.37 sek. 
Na drugim miejscu uplasował się 
zespół z Gimnazjum nr 5 z wyni-
kiem 34 min.33 sek. Szkoły Pod-
stawowe – Dziewczęta – dystans 9 
x 800m. Klasyfikacja:I miejsce-SP 
nr 1 -28min.38 sek. II miejsce - SP 

nr 4 -29min.42 sek. III miejsce -  
SP nr 5-29min.54 sek. IV miejsce 
- SP nr 3-30min.25 sek. Szkoły-
Podstawowe – Chłopcy – dystans 
9 x 1000m. Im.-SP nr 1- 33min.49 
sek. II m-SP nr 3  -34min.43 sek. 
III m.- SP nr 5 -34min.49 sek. 
IV m.-SP nr 4 -36min.29 sek. 
Za miejsca 1-3 szkoły otrzymały 
puchary, za zwycięstwo puchary.

20.04. – STADION OSiR MINI 
PIŁKA NOŻNA 5+1 – SZKOŁY 
PODSTAWOWE

I miejsce – SP nr 4, II miejsce 
– SP nr 1 Zwycięska Szkoła 
otrzymała puchar, za miejsca 
1-2 dyplomy.

20.04. – Hala OSiR HALOWA 
PIŁKA NOŻNA OLDBOY’S 
– VII kolejka rozgrywek

Ewa Wojciechowska

SERWIS KWIETNIOWY


