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Na uroczystej akademii w 
szkole sztandar został przeka-
zany dyrektorowi Sławomirowi 
Kowalskiemu i uczniom. Stał się 
symbolem najwyższych wartości,  
a patron - bohaterowie Ziemi Gor-
lickiej - fundamentem  pracy wy-
chowawczej szkoły.

       W uroczystości uczest-
niczyli zaproszeni goście: poseł 
Witold Kochan, proboszcz para-
fii Nar. NMP ks. prałat Stanisław 
Górski, władze miasta na czele z 
burmistrzem Kazimierzem Ster-
kowiczem i przewodniczącym 
RM Bogdanem Musiałem, wła-
dze powiatu, które reprezentował 
wicestarosta Karol Górski, przed-
stawiciele Kuratorium Oświa-
ty, dyrektorzy szkół, emerytowa-
ni pracownicy oświaty, rodzice i 
uczniowie.Była też delegacja z za-
przyjaźnionej szkoły w Nyirszölös 
na Węgrzech. Uroczystość połą-
czona była z Miejskim Dniem Edu-
kacji. Stąd wręczenie nagród Bur-
mistrza Miasta Gorlice i nagród 

ZAWSZE PRZY TOBIE ZIEMIO GORLICKA
SZTANDAR W DNIU EDUKACJI

14 października br. w  Miejskim Zespole Szkół Nr 6 w Gorli-
cach odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Bohaterów Zie-
mi Gorlickiej, połączona z poświęceniem ufundowanego przez Radę 
Rodziców sztandaru w czasie uroczystej Mszy Świętej w Bazylice 
Mniejszej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. 
Bohaterów Ziemi Gorlickiej wyróż-
nionym nauczycielom za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no–wychowawczej. 

Nagrodę Burmistrza otrzy-
mali: Renata Foryś (MZS Nr 1), 
Krzysztof Michalik – dyrektor MZS 
Nr 3, Urszula Rybczyk (MZS Nr 
3), Teresa Dąbrowska (MZS Nr 
4), Krystyna Gruszkowska (MZS 
Nr 4), Ryszard Cygańczuk (MZS 
Nr 5), Małgorzata Owczarz (MZS 
Nr 6), Barbara Szczur (MZS Nr 6), 
Dorota Dobek (Miejskiego Przed-
szkola Nr 1), Maria Przetacznik 
(Miejskiego Przedszkola Nr 8). 
Uroczystości zakończył piękny 
program artystyczny w wykona-
niu uczniów „szóstki”.

W tej świątecznej atmo-
swerze Dnia Nauczyciela należy 
wspomnieć, że Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej uhonorowa-
na została w tym roku radna Ali-
cja Nowak, na co dzień nauczyciel-
ka MZS Nr 1.

Goście zwiedzili Muzeum 
Regionalne PTTK oraz złożyli z 
ceremoniałem wojskowym wień-
ce i wiązanki kwiatów w trzech 
miejscach: pod tablicą w Rynku  
upamiętniającą zagładę miasta w 
1915 roku, na Cmentarzu Wojen-
nym Nr 91 na Wzgórzu Korczak 
i na Cmentarzu Wojennym Nr 
109 w Bieczu. Od kilku lat dzię-
ki staraniom Konsula Generalnego 
Czech w Katowicach Josefa Byrtu-
sa, otrzymujemy wsparcie finan-

GOŚCIE Z CZECH NA 
ŻOŁNIERSKICH NEKROPOLIACH

W dniach 3 i 5 października br. gościliśmy w Gorlicach Amba-
sadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Czeskiej w Rze-
czypospolitej Polskiej Jana Sechtera, płk. Vladimira  Vlčka, Sekre-
tarza Ambasady Martina Mužika, trzech weteranów II wojny świato-
wej i 11 żołnierzy aktywnej rezerwy Regionu Brno.

sowe rządu Republiki Czeskiej 
na odbudowę cmentarzy wojen-
nych w Gorlicach i gminach po-
wiatu gorlickiego. Burmistrzowie 
Gorlic i Biecza uzyskali zapewnie-
nie , że w najbliższych latach od-
powiednie kwoty będą w dalszym 
ciągu przekazywane na powyższy 
cel. Planowana  jest również wy-
miana studentów celem rozsze-
rzenia prac badawczo – doku-
mentacyjnych związanych z Bi-
twą Gorlicką.

fot. A. Nowak

fot. A. Nowak

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

Godziny pracy Urzędu: 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 
Janina Łopata, tel. nr wew. 
231.

  3.Wydział Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego Kierownik 
- Ewa Buhl, tel. wew. 267.

  4.Wydział Spraw Obywatelskich 
- Kierownik Mieczysław Bom-
ba, tel. wew. 276.

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

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

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

  8.Wydział Inwestycji, Zamó-
wień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych - p.o. kier. Jerzy 
Brzozowski, tel. wew. 249.

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

10. Radca Prawny - Lucyna Gą-
siorowska, tel. wew. 229.

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

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

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

14.Straż Miejska - Komendant 
Wojciech 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 
Burmistrza:
Poniedziałek - 14.00 - 16.00,
Z-ca Burmistrza 
Środa - 12.00 - 15.00

W trakcie konferencji wy-
głoszonych zostało osiem refera-
tów. Dr inż. Jan Szubert przedsta-
wił „Informację o powstaniu i dzia-
łaniu przemyskiej Inspekcji Grobów 
Żołnierskich w latach 1915-1918”. O 
„Działalności Heinricha Karla Schol-
za w Kriegs – greanberabteilung Kra-

ZNAKI PAMIĘCI III – ŚLADAMI 
I WOJNY ŚWIATOWEJ

24 października br. w Domu Polsko-Słowackim odbyła się kon-
ferencja połączona z wystawą zdjęć cmentarzy wojennych – „Znaki 
pamięci III – śladami I wojny światowej”. Organizatorem było Sto-
warzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Ga-
licji CRUX GALICIAE, którego prezesem jest Mirosław Łopata.

kan w latach 1916-1918 w świetle 
jego twórczości rzeźbiarskiej” mówi-
ła Agnieszka Patridge. Dr inż. arch. 
Urszula Foczek-Brataniec i inż. 
arch. Marcin Brataniec zaprezen-
towali „Studium powiązań widoko-
wych cmentarzy z I wojny świato-
wej na przykładzie obiektów zloka-

Inicjatorem upamiętnienia 
była Jan Juruś – prezes gorlickie-
go koła Światowego Związku Żołnie-
rzy AK – który przypomniał zgroma-
dzonym tych bohaterskich żołnierzy 
Państwa Podziemnego. Chociaż st. 
sierżant Józef Rubiniak „Mirosław” 
urodził się w Strzyżowie, dzieciń-
stwo i młodość spędził w Gorlicach, 
gdzie jego matka prowadziła sklep 
kolonialny przy ul. Kościuszki. Pod-
jął karierę zawodowego podoficera 
w przedwojennym polskim wojsku. 
Po przegranej kampanii wrześnio-
wej wrócił do Gorlic, podjął pracę 
w rodzinnym sklepie i równocze-
śnie w konspiracji. Został miano-
wany komendantem Placówki „Gor-
lice” Związku Walki Zbrojnej (póź-
niej AK), pod pseudonimem „Mi-
rosław”. Prowadził nabór, szkole-
nie, zdobywanie broni. Żołnierze 
dwóch pełnych plutonów prowa-
dzili też akcje zbrojne. Największa 
była akcja „Wrzód” w maju 1943 r. 
– wykonanie w jednym dniu wyro-
ków śmierci na trzech konfidentach. 
W niektórych brał udział komendant 
Rubiniak. Niestety, mimo środków 
ostrożności do Placówki przenik-
nęli konfidenci niemieccy. 22 lip-
ca 1943 r. nastąpiły masowe aresz-

KU CZCI POLEGŁYCH ŻOŁNIERZY AK
ODSŁONIĘCIE TABLICY

13 października br. na budynku przy ul. Ariańskiej 2 odsłonięta 
została tablica pamiątkowa ku czci poległych żołnierzy Armii Krajo-
wej – st. sierżanta Józefa Rubiniaka i jego żony Magdaleny Rubiniak 
oraz łączniczek – sióstr Jadwigi i Zuzanny Latasiewiczównych.

lizowanych w Dolinie Sękówki”. Te-
mat „Źródła i szkice do historii cmen-
tarzy wojennych w Gorlicach i okoli-
cach” omówił Kamil Ruszała. Intere-
sujące było wystąpienie dra Jarosła-
wa Centka – „Szturm pruskiej gwar-
dii na Staszkówkę 2 maja 1915 r.” 
oraz Pawła Kukurowskiego – „Wro-
cławianie pod Gorlicami. Działania 
niemieckiej 82. Rezerwowej Dywi-
zji Piechoty w dniach 2-6 V 1915 
r.”. Wacław Szczepanik przybliżył 
temat „Działania 12. Krakowskiej 
Dywizji Piechoty od 28 lipca 1914 
r. do 2 maja 1915 r.”. Na zakończe-
nie konferencji Marcin Mikulski za-
prezentował temat – „Austro-wę-
gierskie umocnienia polowe w Ga-
licji i królestwie Polskim w I wojnie 
światowej”. Konferencja i wystawa 
są dowodem, że tragiczne wydarze-
nia roku 1915, których śladami na 
Ziemi Gorlickiej są żołnierskie nekro-
polie – to właściwa promocja w Eu-
ropie i świecie sensu śmierci tysięcy 
żołnierzy różnych narodowości, tak 
proroczo wyrażone w inskrypcji na 
cmentarzu na Przełęczy Małastow-
skiej: Pomnij przechodniu, wchodząc 
w to obejście / że ziemia setki pole-
głych tu grzebie / Co młode życie od-
dali w potrzebie / By nam zapewnić 
dziś wolność i szczęście".

towania żołnierzy Placówki „Gor-
lice”. Zginęła prawie cała rodzina 
Rubiniaków – „Mirosław”, jego 
żona Maria Hermachowa „Irena” z 
łączniczkami – harcerkami Sztabu 
Obwodu i Placówki „Gorlice”, sio-
strami Jadwigą i Zuzanną Latasie-
wiczównymi, rozstrzelanymi w paź-

dzierniku 1943 r.
Odsłonięcia tablicy dokonał 

Zbigniew Rubiniak – syn i Tade-
usz Latasiewicz – brat. W imieniu 
władz miasta i powiatu burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz oraz staro-
sta Mirosław Wędrychowicz złożyli 
kwiaty i zapalone znicze.
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20 października br. w Zespo-
le Szkół Technicznych im. Wincen-
tego Pola odbyła się uroczystość 
25-lecia nadania imienia szkole. 
Rozpoczęła się mszą św. w ko-
ściele p.w. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Gliniku. Na uroczy-
stość przybyli przedstawiciele władz 

25-LECIE NADANIA 
IMIENIA SZKOLE

W niedzielę, 11 października, wycieczka udała się do Regieto-
wa. Po drodze zatrzymano się w Zdyni, gdzie zwiedzono gospodarstwo 
pana Stefana Czuchty. Pan Czucha, którego zamiłowaniem jest rzeź-
bienie w drewnie, wiele swoich figur wystawia w ogrodzie przed do-
mem. Twórca ludowy z chęcią opowiadał o swojej pasji i prezentował  
ostatnie dzieła. Następnie wycieczka przybyła do Regietowa, gdzie w 
Stadninie Koni Huculskich wszyscy skorzystali z pobytu w grocie sol-
nej. Z uwagi na kapryśną pogodę nie odbyły się planowane przejażdż-
ki bryczkami. Przy ciepłym posiłku oraz wspólnym biesiadnym śpie-
wie i tańcach spędzono miło popołudnie. 

      Wycieczka była kolejną okazją do zintegrowania mieszkań-
ców Zawodzia, do spotkania i wymiany poglądów oraz wspólnego od-
poczynku. Podczas całej wycieczki panowała niezwykle ciepła i miła at-
mosfera Powrót do Gorlic odbył się ze śpiewem na ustach.

Grażyna Mocarska

Wycieczka do Regetowa
W tym roku, już po raz trzeci, mieszkańcy Zawodzia mieli oka-

zję uczestniczyć w wycieczce zorganizowanej przez Zarząd Osiedla nr 
6. Z propozycji tej skorzystały 54 osoby w wieku od 9 do 80 lat. 

powiatu i miasta, delegacje szkół, 
uczniowie, pedagodzy, rodzice, za-
proszeni goście. Przed budynkiem 
szkoły odsłonięto tablicę pamiątko-
wą. Na sali gimnastycznej odbyła się 
uroczysta akademia z programem 
artystycznym przygotowanym przez 
uczniów szkoły.

MOTYW KOBIETY, LASY BESKIDU, 
LECZENIE DUSZY SKALPELEM,STRES ŻYCIA
UNIWERSYTET WZNOWIŁ ZAJĘCIA

Inauguracyjny wykład wy-
głosił prof. Marian Stępień – wy-
bitny historyk literatury polskiej, 
krytyk literacki, eseista i publi-
cysta, absolwent Liceum Ogól-
nokształcącego w Gorlicach w 
1948 r. Był pracownikiem na-
ukowym UJ w Krakowie w latach 
1953-1999. W latach 80-tych pro-
wadził autorki program telewizyj-
ny – „Rozmyślania Profesora Ma-
riana Stępnia”. Wykładał na uczel-
niach w USA, Meksyku, Berlina, 
Izraela. Jest autorem 500 arty-
kułów, 20 książek, redaktorem i 
współredaktorem „Historii litera-
tury polskiej w zarysie”. Odznaczo-
ny Krzyżem Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski z Gwiazdą w 
2004 r. Dla słuchaczy Uniwersy-
tetu Złotego Wieku, gdzie domi-
nują panie, wygłosił interesują-
cy i intrygujący wykład – „Ko-
bieto, puchu marny, ty wietrzna 
istoto” – Motyw kobiety w litera-
turze. Piękną formą podziękowa-
nia dla Profesora był dyplom gra-
tulacyjny z symbolicznym złotym 
piórem z okazji 80. rocznicy uro-
dzin. Do życzeń i gratulacji dołą-
czył się wiceburmistrz Janusz Fu-
giel, który w imieniu władz miasta 
wręczył Jubilatowi album „Piękna 
ziemia gorlicka”.

Tydzień później, 21 paź-
dziernika, słuchacze odbyli eduka-
cyjną wycieczkę pn.: „Złota polska 
jesień w Nadleśnictwie Gorlice” na 
zaproszenie nadleśniczego Józefa 
Legutki. Ponad godzinny wykład o 
Lasach Państwowych, strukturach 
organizacyjnych nadleśnictwa, za-
sobach flory i fauny, zwiedzanie 
szkółki leśnej, przejazd autobu-
sem na Przełęcz Małastowską, 
stąd od cmentarza z I wojny świa-
towej, zejście edukacyjną ścieżką 
przyrodniczo-historyczną, starym 

14 października br. w Domu Polsko-Słowackim odbyła się inau-
guracja roku akademickiego 2009/2010 Uniwersytetu Złotego Wieku w 
Gorlicach – projektu edukacyjnego Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”.

duktem węgierskim, na leśną po-
lanę. Gorący bigos i herbata przy-
gotowane przez leśników rozgrza-
ły lekko zziębniętych studentów. 
Pieczona osobiście kiełbasa zinte-
growała wszystkich przy ognisku. 
Dwa dni później, 23 października 
w Dworze Karwacjanów specjal-
nie dla Uniwersytetu Złotego Wie-
ku wykład „Leczenie duszy skal-
pelem” wygłosił prof. Jerzy Vetu-
lani. Starsi studenci pamiętają te-
mat pierwszego –  „Mikrobiolo-
gia seksu”. Stąd z uwagą słucha-
li profesora nauk przyrodniczych, 

który zajmuje się pracą mózgu i 
lekami przeciw chorobom psy-
chicznym, najczęściej cytowane-
go polskiego uczonego w dziedzi-
nie biomedycyny. Słuchali z tym 
większą uwagą, że profesor Ve-
tulani łączył w swym wykładzie 
racjonalizm z irracjonalizmem. 
Po ponad godzinnym wykładzie 
przekonał wszystkich, że można 
te sprzeczne postawy połączyć, że 
współczesna psychiatria i techni-
ka badań, potrafią „leczyć duszę 
skalpelem”. Październikowe spo-
tkania zakończył wykład mgr psy-
chologii Agnieszki Nowakiewicz z 
Nowego Sącza. Temat „Stres ży-
cia – jak sobie dobrze z nim ra-
dzić” był na czasie! Pani Agniesz-
ka, prowadząca na co dzień zaję-
cia dla grup wsparcia, zdefiniowa-
ła pojęcie stresu, pokazała czynni-
ki, które do wywołują, m.in. klima-
tyczne – jesień, deszcz, zmierzch, 
ale – co najważniejsze – dała słu-
chaczom rady, jak sobie ze stre-
sem dobrze radzić. I chyba były 
one trafne, gdyż w dobrych na-
strojach, bez stresu słuchacze 
opuścili salę wykładową w Domu 
Polsko-Słowackim. 
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Rozpoczął się długo oczeki-
wany remont ulicy Reja, o długo-
ści 392 m. Polega na wykonaniu 
ciągu pieszo- jezdnego z kostki be-
tonowej o grubości 8 cm, układa-
nej na podsypce cementowo-pia-
skowej wraz z wykonaniem pod-
budowy z kruszywa łamanego oraz 
montażu barier ochronnych na ca-
łej długości drogi. Podczas prowa-
dzonych prac ziemnych wystąpiła 
konieczność wykonania stabiliza-
cji podłoża pod korpus drogi geo-

Remont ulicy Reja w Gorlicach

Chcąc polepszyć warunki 
przebywania uczestników uro-
czystości pogrzebowych oraz 
zwiększyć ilość miejsc grzebal-
nych planuje się w budżecie mia-
sta roku 2010 zabezpieczyć środ-
ki finansowe na wykonanie nie-
zbędnych prac w zakresie przebu-
dowy części kaplicy i dobudowy 
sektorów grzebalnych. Przebudo-
wa kaplicy polegałaby na wykona-
niu nowego budynku na miejscu 
istniejącego obecnie zadaszenia. 

W części zachodniej cmen-
tarza planuje się przygotowanie 

CMENTARZ KOMUNALNY 
W ROZBUDOWIE

Niestety, na Cmentarzu Komunalnym kończy się zapas miejsc 
na pochówek zmarłych. Za mała okazała się również kaplica cmen-
tarna.

Trwa remont odcinka ulicy 
Tęczowej o długości 230 m. Po-
lega na wykonaniu kompleksowej 
konstrukcji nawierzchni jezdni o 
szerokości 3 m. Zostanie położo-
ne cztery warstwy:  warstwa pod-
budowy pomocniczej z kruszywa 
naturalnego, warstwa  podbudowy 
zasadniczej z kruszywa łamanego, 
warstwa wiążąca z mieszanki mi-
neralno-bitumicznej i warstwa 
ścieralna z asfaltobetonu. Ponad-
to po jednej stronie jezdni, celem 

Remont ulicy Tęczowej

Na ich podstawie mogą być zidentyfikowani właściciele po-
jazdów. Po kilku dniach od popełnienia wykroczenia dostaną we-
zwanie do siedziby Straży w celu złożenia wyjaśnień, kto w danym 
dniu i o określonej godzinie nim kierował. Udostępnienie swojego 
samochodu innej osobie, nie zwalania od odpowiedzialności  za to 
co się z nim dzieje. 

 Monitoring wizyjny miasta będzie szczególnie wykorzysty-
wany w trudnych  warunkach atmosferycznych. Wówczas wezwa-
nia tzw. „żółte kartki” nie są czytelne dla kierowców.  Natomiast w 
przypadku nieprawidłowego zaparkowania pojazdu na innych dro-
gach publicznych zostanie sporządzona dokumentacja fotograficz-
na przez patrol Straży celem prowadzenia dalszego postępowania. 

Kierowco – przestrzegaj 
przepisów ruchu drogowego !

Kierowcy, którzy parkują w niedozwolonych miejscach i nie 
przestrzegają innych przepisów ruchu drogowego w centrum mia-
sta Gorlice nie mogą czuć się bezpiecznie, nawet wtedy, gdy w 
pobliżu nie ma patrolu Straży Miejskiej. Obserwują ich bowiem 
kamery monitoringu miasta. 

włókniną syntetyczną remontowa-
nego odcinka oraz stabilizacji pod-
łoża cementem.

Roboty wykonuje Miej-
ski Zakład Usług Komunalnych z 
Gorlic. Termin  zakończenia usta-
lono na 16 listopada br. Całkowi-
ty koszt remontu to kwota 429 tys. 
zł., z czego dokumentacja projek-
towa i roboty budowlane - 397 tys. 
zł. Pozostała kwota, w wysokości 
32 tys. zł. - to odszkodowania  za 
grunty przejęte pod drogę.

jej odwodnienia, będzie ułożony 
ściek z korytek ściekowych. 

Roboty wykonywane są 
przez Miejski Zakład Usług Komu-
nalnych. Termin zakończenia za-
dania ustalono na 30.11. br. Koszt 
realizacji wynosi 251.129 złotych. 
Zadanie dofinansowane w wyso-
kości 200.000 złotych  ze  środ-
ków finansowych przeznaczonych 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji.

nowego sektora grzebalnego 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu – siecią deszczowa, wo-
dociągiem, drogą, ogrodzeniem. 
Orientacyjny koszt robót to kwo-
ta 500 000 zł. W budżecie 2010 
roku planuje się również zabez-
pieczenie środków finansowych 
potrzebnych na wykonanie pro-
jektu budowlano-wykonawcze-
go dla I etapu budowy cmenta-
rza przy ulicy Dukielskiej, obej-
mującego swym zasięgiem teren 
wzdłuż ulicy Dukielskiej po ulicę 
Łąkową. 
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Nie wszystkie zgłoszone 
potrzeby zostaną zaakceptowane 
do realizacji w przyszłym roku. 
Prognozowany spadek wpływów 
do kasy miasta ograniczy moż-
liwości realizacji wielu ważnych 
dla mieszkańców zadań.  Według 
pisemnej informacji Ministerstwa 
Finansów dochody miasta z udzia-
łów w PIT spadną z założonych w 
roku bieżącym 14.011.763 zł  do 
12.379.163 zł w 2010 r. Zbyt niska 
jest zaplanowana część oświato-
wa subwencji ogólnej, co wyma-
gać będzie uzupełnienia z wła-

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NAD 
BUDŻETEM NA 2010 ROK

Od jednostek organizacyjnych miasta, zarządów osiedli, rad-
nych wpłynęły wnioski o ujęcie w budżecie na 2010 rok zadań bie-
żących, inwestycyjnych i remontowych.

snych dochodów miasta dodat-
kową kwotą ok.2.640.000 zł (nie 
licząc nakładów remontowo-mo-
dernizacyjnych).

Inne źródła wpływów uwa-
runkowane sytuacją finansową 
gorlickich firm nie przyczynią się 
także do wzrostu możliwości fi-
nansowych budżetu.  Trwa ana-
liza wniosków. Do 15 listopada 
projekt budżetu oparty na prze-
pisach nowej ustawy o finansach 
publicznych zostanie przedłożony 
Radzie Miasta. Rozpoczną się pra-
ce w komisjach. 

PLANY W INWESTYCJACH DROGOWYCH

W roku bieżącym została zle-
cona do opracowania dokumenta-
cja projektowa przebudowy i mo-
dernizacji ulicy Korczaka oraz bu-
dowy łącznika ulicy Bardiowskiej z 
ulicą  11 Listopada. Przebudową 
zostanie objęty odcinek ulicy Kor-
czaka od części nowo wybudowa-
nej do skrzyżowania z ulicą Sikor-
skiego. W założeniach do projektu 
przyjeto przebudowę jezdni o sze-
rokości 6,0 m, jednostronny chod-
nik o szerokości 2,0 m oraz pobo-
cze o szerokości 0,75 m. Remon-
tem objęty zostanie odcinek ulicy 
od nowo wybudowanej części do 
skrzyżowania z ulicą 11 Listopada. 
Jako nowy element dróg zaprojek-
towany zostanie łącznik ulicy Bar-
diowskiej z ulicą 11 Listopada. 
Projektant opracował dwa warian-
ty rozwiązania komunikacyjnego w 
obrębie ulic: Korczaka, 11 Listopa-
da i Bardiowskiej. W jednym z nich 
skrzyżowanie ulic Korczaka i łączni-
ka ulicy Bardiowskiej z ulicą 11 Li-
stopada jako skrzyżowanie o prze-
suniętych wlotach. Ze względu na 
duże natężenie ruchu w tym rejonie 
(siedziba Starostwa Powiatowego, 
Urzędu Skarbowego, dworca auto-
busowego, licznych obiektów han-
dlowych) takie rozwiązanie spowo-
dowałoby utrudnienie w komunika-
cji. Wariant drugi zakłada skrzyżo-
wanie proste w ulicy 11 Listopada, 
a włączenie projektowanego łączni-
ka do ulicy Bardiowskiej w posta-
ci „małego ronda”. Rozwiązanie to 

Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa łącz-
nika ulicy Bardiowskiej z ulicą 11 Listopada

jest lepsze pod względem technicz-
no – użytkowym . Powoduje jednak 
ingerencję w teren zagospodarowa-
nia powstającego obiektu Urzędu 
Skarbowego. Dlatego też zorgani-
zowano dwa spotkania z przedsta-
wicielami Izby Skarbowej w Krako-
wie. Proponowana ze strony mia-
sta zmiana w projekcie zagospo-
darowania obiektu Urzędu Skar-
bowego, co spowodowałoby rów-
nież zmianę  decyzji o pozwoleniu 
na budowę znacznie przedłożyłyby 
czas zakończenia tej inwestycji. W 
konsekwencji sytuacja ta mogłaby 
doprowadzić do utraty przyznanych 
na budowę siedziby Urzędu Skar-
bowego środków finansowych z 
Ministerstwa Finansów. Dlatego 
też projektant dokona analiz in-
nych rozwiązań usytuowania łącz-
nika wraz ze skrzyżowaniami, któ-
re nie ingerowałyby w teren Urzę-
du Skarbowego.

Planowane zadanie jest bar-
dzo ważnym układem komunikacyj-
nym dla miasta. Zapewni dogod-
ne skomunikowanie ulic: Bardiow-
skiej, 11 Listopada, Korczaka, Si-
korskiego i drogi wojewódzkiej nr 
977 – ulicy Stróżowskiej, Poprzez 
ominiecie centrum spowoduje jego 
odciążenie z ruchu kołowego.

Urząd Miejski planuje zgło-
szenie zadania do realizacji w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na 
rok 2011.

22 października br. obradowa-
ła XLIII sesja Rady Miasta. Radni wy-
słuchali i przyjęli informację Burmi-
strza Miasta za okres międzysesyj-
ny od 16 września, złożyli interpela-
cje i zapytania oraz podjęli uchwały w 
sprawie: „zmiany uchwały budżeto-
wej m. Gorlice na 2009 r.; uchwalenia  
rocznego programu współpracy Mia-
sta Gorlice z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami usta-
wowo uprawnionymi do prowadze-
nia działalności pożytku publiczne-
go na 2010 r.; określenia wysoko-
ści sumy, do której Burmistrz Mia-
sta Gorlice może samodzielnie za-
ciągać zobowiązania w 2009 r. w 
zakresie realizacji zadań z zakresu 
turystyki, zdrowia, oświaty, kultu-
ry, kultury fizycznej oraz Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych n a 2010 r.; wy-
rażenia zgody na sprzedaż w nowo-
budowanym budynku komunalnym 
przy ul. J. Korczaka w Gorlicach lo-
kali mieszkalnych wraz z ułamkową 
częścią gruntu; nabycie na rzecz Mia-
sta Gorlice nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Granicznej w Gor-
licach pod drogę; nabycie na rzecz 
Miasta Gorlice nieruchomości grun-
towej położonej przy ul. Krakowskiej 
(pod przebudowę dojścia pieszego z 
ul. Krakowskiej do cmentarza para-
fialnego); zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków; zaciągnięcia zobowiązania fi-
nansowego przekraczającego rok 
budżetowy 2009 na realizację za-
dania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa budynku socjalnego przy 
ul. Chopina w Gorlicach” (do kwoty 
ok. 3 200 000 zł); wystąpienia Gmi-
ny Miejskiej Gorlice ze Stowarzysze-
nia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”; 
ustalenia wysokości stawek opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalne-
go w Gorlicach.

Sprzedaż lokali mieszkalnych

W budynku komunalnym przy 
ul. J. Korczaka znajdują się 44 loka-
le mieszkalne. Po szczegółowej ana-

XLIII sesja Rady Miasta
lizie dotyczącej sytuacji materialnej 
osób ubiegających się o przydział 
lokalu komunalnego, a sporządzo-
nej w oparciu o obowiązujące w tym 
zakresie przepisy prawa, m.in. o dane 
dotyczące wysokości dochodu, ilości 
zameldowanych lub zamieszkujących 
osób, minimum powierzchni miesz-
kalnej – możliwy jest przydział dla 18 
rodzin. Pozostałe muszą oczekiwać 
na lokale socjalne. By zagospodaro-
wać pozostałe 26 lokali w oddawa-
nym bloku przy ul. Korczaka, podjęto 
decyzję o ich sprzedaży w trybie prze-
targu ustnego ograniczonego – ad-
resowanego do mieszkańców Gorlic, 
którzy posiadają niezaspokojone po-
trzeby mieszkaniowe. Środki finanso-
we uzyskane ze sprzedaży mieszkań 
przeznaczone zostaną na rozwój bu-
downictwa mieszkaniowego.  

Lokale przeznaczone do sprze-
daży są zróżnicowane powierzchnio-
wo. Większość z nich znajduje się na I 
i II piętrze – jednopokojowych o pow. 
ok. 26 m2-31 m2 i dwupokojowych 
o pow. ok. 41m2-42 m2. Planuje się 
sprzedaż tylko jednego lokalu trzypo-
kojowego o pow. ok. 54 m2.

Budynek socjalny

W celu deficytu lokali socjal-
nych realizowany będzie budynek 
socjalny przy ul. Chopina. Podjęta 
uchwała pozwoli burmistrzowi za-
ciągnąć zobowiązania finansowe do 
kwoty ok. 3 200 000 zł na realizację 
tego zadania. W miesiącu paździer-
niku planuje się przystąpić do czyn-
ności związanych z projektowaniem 
budynku. Miałby powierzchnię użyt-
kową ok. 950 m2, mieszkalną ok. 680 
m2. Mieściłoby się w nim 37 loka-
li socjalnych oraz mały sklepik spo-
żywczy z zapleczem. Budynek budo-
wany byłby metodą tradycyjną. Przy 
budynku będzie wykonana droga as-
faltowa, chodnik z kostki brukowej, 
miejsce postojowe, pod kontener na 
śmieci, wspólny plac zabaw dla pro-
jektowanego i istniejącego budyn-
ku (tzw. pasiak), oświetlenie, mo-
nitoring, zieleń. Realizowany byłby 
od października 2009 do paździer-
nika 2011. 

Mimo, że rok szkolny 2009/
2010 rozpoczął się w gorlickich szko-
łach dwa miesiące temu, w dalszym 
ciągu trwają w nich remonty. W MZS 
Nr 5 i MZS Nr 6 remontowane są sa-
nitariaty wraz z wymianą instalacji 
wodno-kanalizacyjnej. Łącznie koszt 
tych prac to kwota 221 040 zł. Na re-
alizację tego zadania pozyskano środ-
ki z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

REMONTY W SZKOŁACH
w kwocie 110 523 zł. Równocześnie 
w dwóch szkołach wykonane są na-
wierzchnie dróg dojazdowych i par-
kingów przy dwóch szkołach. O MZS 
Nr 4 pisaliśmy w poprzednim „Kurie-
rze”. Przy MZS Nr 3 zadanie to realizo-
wane jest na kwotę 464 000 zł. Warto 
podkreślić, że pozyskano na tę inwe-
stycję z MEN kwotę 160 000 zł, z tzw. 
rezerwy subwencji oświatowej. 
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BOGDAN MUSIAŁ prosił o 
wyjaśnienie i rozwiązanie proble-
mu dojazdu – dojścia mieszkań-
ców posesji znajdującej się za Par-
kiem Miejskim za osuwiskiem w 
związku z informacją o całkowitym 
jego zlikwidowaniu. (Odp.: Ewen-
tualne zabezpieczenie osuwiska 
musi być wykonane wg. projektu. 
Koszt 1 m2 to kwota 1700-2000 
zł. Poniesienie wysokich kosztów 
nie gwarantuje pełnego zabezpie-
czenie i bezpieczeństwa. Istnieje 
możliwość pozyskania środków 
na usuwanie osuwisk, ale w tym 
miejscu nie ma możliwości prze-
sunięcia drogi w kierunku rzeki. 
Dojazd i dojście możliwe tylko od 
ul. Kwiatowej. Budowa mostu i 
drogi to koszt ok. 8 mln zł.

ALICJA NOWAK przypo-
mniała swoją interpelację dot. 
stanu budynku przy ul. Chopina 
13, informując, że nadal nie ma 
drzwi wejściowych a konstrukcje 
metalowe zagrażają bezpieczeń-
stwu. (Odp.: W związku z proce-
durami przetargowymi wydłużył 
się termin wykonania). Prosiła o 
naprawę ciągu pieszego na mo-
ście na rz. Ropie po przeciwnej 
stronie kapliczki Św. Nepomuce-
na. (Odp.: Były w tej sprawie wy-
stąpienia do GDDiA. Dopóki most 
nie zostanie przejęty przez Urząd 
Marszałkowski, temat nie będzie 
mógł być zrealizowany). Interpe-
lowała w sprawie objęcia moni-
toringiem obiektów miejskich, w 
których odbywają się imprezy ma-
sowe, m.in. hali sportowej OSiR, 
celem dokumentowania zachowań 
kibiców jak i ochrony. (Odp.: Hala 
OSiR jest obiektem zamkniętym, 
łatwym do kontrolowania, bur-
mistrz nie widzi celowości wpro-
wadzania monitoringu).

JADWIGA WÓJTOWICZ 
złożyła interpelację dot. oznako-
wania granic miasta w sposób 
promujący I. Łukasiewicza i fakt 
zapalenia w Gorlicach pierwszej 
ulicznej lampy naftowej. (Odp.: 
Temat di podjęcia i opracowa-
nia). Drugi wniosek związany z 
promocją dotyczył Gorlickiej Gol-
goty. (Odp.: Golgota położona 
jest na terenie gm. Gorlice. Jest 
uwzględniana we wszystkich aktu-
alnych wydaniach promocyjnych 
miasta. Jest koncepcja oznako-
wania dojścia do Golgoty. Będzie 
podjęta analiza tematu z parafią). 
Prosiła o zakup i zamontowanie 
w sali teatralnej GCK mikrofonów 

zbierających - pojemnościowych 
w celu poprawy jakości nagłośnie-
nia. (Odp.: Dyrektor GCK wystąpił 
do Zarządu Województwa Mało-
polskiego i do Narodowego Fun-
duszu Kultury w celu dofinanso-
wania tego zadnia). Pytała się, czy 
miasto włączy się w proces me-
diacji w sprawie trudnej sytuacji  
FM „Glinik” i planowanych zwol-
nień. (Odp.: Odbyło się spotkanie 
w Kuźni „Glinik” z udziałem związ-
ków zawodowych, Zarządu fabry-
ki, posła W. Kochana, władz mia-
sta i powiatu. Jako miasto niewiele 
możemy pomóc. Nie mamy dostę-
pu do wszystkich informacji. Jedy-
na pomoc to możliwość umorze-
nia podatku od nieruchomości). 
W imieniu mieszkańców inter-
pelowała w sprawie RTvG, której 
programy, zwłaszcza relacje w se-
sji, wypaczają rzeczywistość, mi-
jają się z prawdą. Prosiła o przed-
stawienie zapisów umowy z RTvG. 
(Odp.: Burmistrz na ten temat się 
nie wypowiedział. Umowa zosta-
ła radnej przedstawiona). 

JOLANTA DOBEK pytała się 
o oznakowania ulic na obrzeżach 
miasta. (Odp.: Miasto ma umo-
wę z prywatną firmą na całkowite 
oznakowanie ulic miasta. Termin 
minął. Po rozmowach z właści-
cielem firmy będzie próba zmia-
ny warunków umowy). Prosiła 
o rzetelną odpowiedź, jak i kiedy 
będą podpięte do sieci kanaliza-
cji nie skanalizowane domy przy 
ul. Krakowskiej. (Odp.: Kanaliza-
cja będzie wykonana przy mo-
dernizacji ul. Krakowskiej. Można 
uwzględnić ujęcie tej inwestycji w 
budżecie na 2010 r.).

EUGENIUSZ WĘDRYCHO-
WICZ przypomniał, że mimo in-
terpelacji i upływu czasu nie wyko-
nano remontu ul. Lipowej. (Odp.: 
Ulica była przewidziana do re-
montu ze środków powodzio-
wych. Projekt został wykonany. 
Pojawiły się trudności w związku 
z opracowaniem projektu i prze-
łożenia części sieci gazowej. Brak 
tych uzgodnień wstrzymywał de-
cyzję Starostwa  o pozwoleniu na 
budowę. MZUK przystępuje do 
modernizacji ulicy).

ZBIGNIEW GRYGOWICZ 
prosił, by nie przypisywać Zarzą-
dom Osiedli inwestycji ogólno-
miejskich. (Odp.: Będzie ta uwa-
ga uwzględniona). Uważa, że roz-
wijanie monitoringu ze środków 

przeciwalkoholowych jest niewła-
ściwe. (Odp.: Program musi być 
realizowany z tych środków).

AUGUSTYN MRÓZ prosił o 
pilny remont schodów z ul. Sło-
necznej do ul. Blich. (Odp.: Scho-
dy są w złym stanie. Konieczna 
jest przebudowa. Tędy ma prze-
biegać kanalizacja. Stąd rozwa-
żany jest remont wraz z projek-
tem budowy kanalizacji). Wniósł 
również o połączenie chodnika 
przy ul. Słonecznej od przychod-
ni z chodnikiem łączącym scho-
dy. (Odp.: Pomysł będzie rozwa-
żony). Pytał się o efekty poszuki-
wania środków na realizację kana-
lizacji ul. Lipowej i ul. Wrońskich. 
(Odp.: Pozyskiwanie środków z 
NFOŚ i WFOŚ nie jest zadaniem 
łatwym. Jeśli będzie dofinansowa-
nie – będzie realizacja zadania, ale 
etapami – w pierwszej kolejności 
kanalizacji ul. Blich). Prosił o od-
powiedź, dlaczego UM nie orga-
nizuje ustawowo zagwarantowa-
nego święta Dnia Edukacji Naro-
dowej. (Odp.: Nie organizuje im-
prezy ogólnomiejskiej, gdyż wcze-
śniejsze prośby się nie sprawdzi-
ły, nie było chętnych do uczestni-
czenia. Od kilku lat organizuje się 
w kolejnych szkołach Dzień Edu-
kacji Narodowej). 

JÓZEF ABRAM pytał się, 
czy ul. Janusza Korczaka – bocz-
na została oddana do użytku i czy 
spełnia normy. (Odp.: Zadanie 
zostało odebrane zgodnie z do-
kumentacją wykonawczą i speł-
nia normy). 

JOANNA BUBAK wniosko-
wała o wykonanie kilku metrów 
chodnika od ul. Solidarności i 
Chopina do starodroża w kierun-
ku ronda w Gliniku. (Odp.: Będzie 
wykonanie. Docelowo- parking i 
łącznik do instytucji). Wniosko-
wała też o założenie ekranów od-
dzielających ul. Parkową od Oś. 
Chopina przy bloku Nr 5. (Odp.: 
Będzie w tej sprawie wystąpie-
nie do GDDiA). Prosiła o wyko-
nanie niezbędnych remontów w 
miejskich budynkach przedszko-
li niepublicznych. (Odp.: Nie zo-
stała w tej sprawie złożona dekla-
racja). Pytała się o plany kontynu-
acji budowy sieci wodociągowej w 
Gliniku Górnym.

MARIOLA MIGDAR pytała, 
czy Miejski Zarząd Budynków pod-
jął lub zamierza podjąć kroki w kie-
runku przynajmniej częściowego 

odzyskania przez miasto kwot, ja-
kie wcześniej zapłaciło właścicie-
lom lokali (głownie spółdzielniom) 
za czynsz lokatorów z wyrokami 
eksmisyjnymi. Czy dysponuje opi-
nią prawną w tej sprawie i czy wy-
stąpiło bądź zamierza wystąpić z 
pozwami o zapłatę przeciw oso-
bom, za które miasto wcześniej 
uregulowało ich zobowiązania. 
(Odp.: Temat jest znany od nie-
dawna. Skoro jest nakaz sądu o 
egzekucję to spółdzielnie powinny 
nałożyć egzekucję na dłużnika. W 
tej sprawie odbędzie się spotkanie 
z prezesami spółdzielni).

CZESŁAW GĘBAROWSKI 
przypomniał, że proponował mia-
stu mediacje w sprawie FM „Gli-
nik”. Uważa, że należy tą sprawą 
interesować ze względów etycz-
nych i moralnych. (Odp.: Miasto 
nie ma żadnego wpływu na decy-
zje Zarządu Kuźni „Glinik”).

HENRYK PLATO pytał, czy 
w planie budżetu na 2010 r. jest 
brana pod uwagę termomoderni-
zacja bloków MZB, a jak jest, to 
jakie by to miały być bloki. (Odp.: 
Trzy wspólnoty wyraziły zgodę na 
termomodernizację – bloki przy ul. 
3-gom Maja 26, Kromera i Łuka-
szewicza. Do realizacji w 2010 bę-
dzie wytypowany jeden).

ROBERT GRYZIK apelował 
o remont dojazdu i obejścia wo-
kół MZS Nr 5. (Odp.: Zaplanowane 
na rok przyszły). Pytał, czy możli-
we jest wykonanie zatoki parkin-
gowej na wysokości MZS N 5. 
(Odp.: Będzie w tej sprawie roz-
mowa ze Starostwem- droga po-
wiatowa).

ROMAN DZIUBINA pytał 
się, czy nie można by zmienić 
formy obchodzenia Święta Nie-
podległości, wzbogacając ofi-
cjalne, patriotyczne uroczystości 
o propozycje radosne, kulturalne, 
rekreacyjne, pod hasłem „Święto 
Nieodległości – świętem radości 
i młodości”. (Odp.: Pomysł bę-
dzie uwzględniony już w przygo-
towaniach programu w tym roku). 
Przypomniał, że w tym roku minę-
ła 170. rocznica urodzin jednego z 
najwybitniejszych burmistrzów m. 
Gorlice Wojciecha Biechońskiego, 
który pochowany jest na Cmen-
tarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie. Obowiązkiem gorliczan po-
winna być troska o grób dostęp-
na w folderach i stronach interne-
towych  informacje, jak dojść do 
grobowca, by każdy zwiedzający 
Lwów mógł zapalić znicz w imie-
niu swoim i Gorlic. (Odp.: Inicjaty-
wa właściwa i godna wsparcia).

INTERPELACJE, ZAPYTANIA, OPOWIEDZI
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Drużyny startowały w pił-
ce siatkowej, badmintonie, dart-
cie, i przeciąganiu liny. W kla-
syfikacji końcowej drużyny zaję-
ły następujące miejsca, a pucha-
ry odebrali kapitanowie: I m. Gor-
lice – Henryk Mika, II m. Bardejov 
– Jan Czipczowski, III m. Preszów 

– Miro Gobal. Oddzielnie punkto-
wane były dwie konkurencje: bad-
minton, w którym zwyciężył Jerzy 
Knot z ROD im. T. Kościuszki oraz 
dart (rzut lotkami), gdzie wygrał 
Anton Gobal z Preszowa. 

Po zakończeniu zawodów 
uczestnicy zostali zaproszeni do 
świetlicy ROD im. Tadeusza Ko-
ściuszki prezesa Roberta Cze-
cha. Tutaj nastąpiło podsumowa-
nie i wymiana wspomnień z sied-
mioletniej współpracy pomiędzy 
działkowcami Gorlic i Bardejova. 

III MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
SPORTOWE DZIAŁKOWCÓW

Z nieskrywanym zadowoleniem 
przyjęty został fakt poszerzenia 
tej współpracy o miasto Pre-
szów. Małopolski Zarząd Okrę-
gowy w Krakowie przywiązuje 
dużą wagę do spotkań działkow-
ców we wszelkiego rodzaju dzia-
łalności kulturalnej, a zapewniał o 

tym w swoim wystąpieniu prezes 
R. Nocuń w imieniu swoim i obec-
nej Dyrektor Biura, Haliny Kmie-
ciak. O dobrej i ciągle rozwijają-
cej się współpracy działkowców i 
w innych dziedzinach na linii Gor-
lice- Barejov mówili na spotkaniu 
radni z Gorlic – Eugeniusz Liana 
i Eugeniusz Wędrychowicz, dzię-
kując osobom mającym wpływ 
na istnienie po obydwu stronach 
nieistniejącej już granicy różnych 
form współpracy.

E. Wędrychowicz 

3 października br. na Hali Sportowej OSiR w Gorlicach zostały 
przeprowadzone III Międzynarodowe Zawody Działkowców pod pa-
tronatem prezesa Małopolskiego Zarządu POZ w Krakowie, Romu-
alda Nocunia i burmistrza Gorlic Kazimierza Sterkowicza. Działkow-
ców z Gorlic reprezentowały dwa zespoły, zaś zahradkarów – po jed-
nym z Bardejova i Preszowa. 

Uczestnikami byli uczniowie 
szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z  Nowego Sącza oraz po-
wiatu nowosądeckiego (Stary Sącz, 
Gołkowice, Gaboń, Skrudzina, Bar-
cice, Cyganowice, a także z Gorlic  
i Limanowej). Z Gorlic  w obozie 
socjeterputycznym uczestniczyły 
uczennice z gorlickich  szkół gim-
nazjalnych: Anna Kujawska i Ju-

styna Ludwin (MZS Nr 1), Justyna 
Belczyk i Izabela Łątka (MZS Nr 3), 
Oliwia Koszyk i Anna Dudka (MZS 
Nr 4), Klaudia Bania i Klaudia Nosal 
(MZS Nr 5) oraz Monika Olbrych i 
Joanna Buźniak (MZS Nr 6). 

Rekrutacji  na  obóz do-
konali ich opiekunowie pracują-

cy z nimi w ciągu roku szkolnego. 
Istotnym kryterium naboru było za-
angażowanie  w działalność ruchu 
MLPZ. Podczas całego obozu roz-
wijano umiejętności komunikacyj-
ne i społeczne uczestników. Sta-
rano się także pomóc w poznaniu  
mocnych stron ich osobowości  
i wzmacnianiu poczucia własnej 
wartości. Dużo czasu poświęcono 
problematyce doradztwa rówieśni-
czego organizowanego w szkołach  
i  środowiskach lokalnych, umie-

OBÓZ DLA LIDERÓW
W dniach 18 – 21.09. br. w Sidzinie k/ Jordanowa odbył się 

obóz socjoterputyczny dla Młodzieżowych Liderów Promocji Zdro-
wia zorganizowany przez Stowarzyszenie „ŻRÓDEŁKO” z Ropy.

jętności radzenia sobie ze stresem 
i trudnymi emocjami, rozwiązywa-
nia konfliktów i problemów, sku-
tecznego pomagania innym, a tak-
że budowania zaufania w grupach 
rówieśniczych oraz  profilaktyki I  i 
II stopnia wchodzenia w zachowa-
nia ryzykowne przez uczestników 
zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym, którzy brali udział w 

obozie. Jednym z nadrzędnych za-
dań Młodzieżowych Liderów Pro-
mocji Zdrowego jest m.in.: orga-
nizowanie działalności w samo-
rządzie szkolnym, środowisku lo-
kalnym, środowisku dzieci i mło-
dzieży zagrożonej niedostosowa-
niem społecznym.

             Młodzież sporządzi-
ła sprawozdania ze swojej działal-
ności w roku szkolnym 2008/09, 
wypracowała także plany pracy w 
roku bieżącym, które przedstawi-
ła 06.10. br. podczas spotkania 
z przedstawicielami MKRPA  w 
Gorlicach.

Obóz dla grupy młodzieży z 
Gorlic sfinansowany został w ca-
łości ze środków Miejskiej  Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych .
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Organizatorem był Klu Abstynenta „Stara Plebania”. W zawodach 
udział wzięły trzy kluby abstynenta: „EGIDA” – Gorlice, „HORYZONT” 
– Biecz, „STARA PLEBANIA” – Grybów oraz zaproszeni goście w oso-
bach wójta, sołtysa, a zarazem przewodniczącego GKRPA w Grybowie. 
Dobra atmosfera wśród uczestników pozytywnie wpłynęła na uzyskiwa-
ne wyniki w strzelaniu. W dogrywce, którą zorganizowano dla najlep-
szych w strzelaniu z broni krótkiej, pierwsze miejsce indywidualnie wy-
walczył Janek (skarbnik) Klubu „EGIDA”. W kategorii kobiet najlepszą 
okazała się Władzia – również z Klubu „EGIDA”. Drużynowo przegrali-
śmy z Klubem „HORYZONT” jednym punktem, zajmując drugie miejsce 
i puchar ufundowany przez burmistrza miasta Grybowa. Dużo emocji 
było przy zorganizowanej grze w petonga, która poprowadził pan Adam 
Krok. W te j dyscyplinie drużynowo zwyciężyli zawodnicy „EGIDY”. Kieł-
basę i kaszankę na grilla ufundowała GKRPA w Grybowie. Piękna po-
goda i przyjazna atmosfera dobrze posłużyła wszystkim. 

Prezes Klubu „EGIDA” T.J.

SPOTKANIE KLUBÓW 
ABSTYNENCKICH W 
GRYBOWIE

W ramach integracji Klubów Abstynenckich i środowisk trzeź-
wościowych, na strzelnicy LOK w Grybowie w dniu 03.10. br. odby-
ły się zawody strzeleckie.

Obchodzi w tym roku Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa Ce-
chu Rzemiosł i Przedsiębiorczo-
ści (ZSZ CRiP) w Gorlicach. ZSZ 
CRiP od powstania (1.09.1999 r.) 
korzysta z pomieszczeń szkolnych 
ZST im. Wincentego Pola przy ul. 
Michalusa 6 i od powstania kieru-
je nią mgr Anna Chruściel. Szkoła 
ma uprawnienia szkoły publicznej, 
szkoli w 3-letnim cyklu nauczania 
w zawodach: piekarz, cukiernik, 
rzeźnik-wędliniarz, stolarz, fry-
zjer, krawiec, mechanik pojaz-
dów samochodowych i blacharz 
samochodowy. Po zakończeniu 

JUBILEUSZ 10-LECIA

W sobotę, 24 października w Rzeszowskiej Katedrze podczas uroczy-
stej Eucharystii, wobec licznie zgromadzonych kapłanów, rodziców, krewnych i 
przyjaciół, z rąk J.E. ks. bpa ordynariusza Kazimierza Górnego sakrament świę-
ceń diakonatu przyjęło 17-stu kleryków VI roku WSD w Rzeszowie. Z Gorlickie-
go – Szymon Augustyn i Krzysztof Kałamaszek z Parafii Narodz. NMP w Gor-
licach oraz Maciej Nowicki z bieckiej Fary pw. Bożego Ciała. Aktualnie w rze-
szowskim WSD studiuje 98 kleryków, w tym 11-tu z Gorlickiego.

(lx)

Święcenia diakonatu 

tej szkoły praktyki w zakładach 
rzemieślniczych, uczniowie – ab-
solwenci przystępują do egzami-
nu czeladniczego w wyznaczonym 
zawodzie. 

ZRP w Warszawie uho-
norował odznakami „Za szkole-
nie uczniów w rzemiośle:: Annę 
Chruściel, Helenę Honkowicz, 
Jana Wojnarskiego, Jacka Siko-
rę – złotymi, Alicję Czajkę, Dariu-
sza Halczuka, Stanisława Muchę, 
Bogdę Miarecką i Kazimierza So-
bieniaka – srebrnymi.

(lx)

To bardzo aktywne i prężne sto-
warzyszenie na Ziemi Gorlickiej, które-
mu prezesuje inż. Krystian Belczyk. Sto-
warzyszenie od 32 lat prowadzi działal-
ność informacyjną, szkoleniową i kon-
kursową. Delegacja SIMP zawsze bie-
rze udział w uroczystościach miejskich 
z okazji Święta Pracy 1-go Maja i roczni-
cy wybuchu II wojny światowej. Człon-
kowie Stowarzyszenia aktywnie działa-
ją w Zarządzie Rady Stowarzyszeń Na-
ukowo - Technicznych NOT w Nowym 
Sączu. Od 2007 r. prezes Oddziału Kry-
stian Belczyk jest wiceprzewodniczącym 
Rady Głównej SIMP. W 1999 r. pojawia 
się inicjatywa wydawania  przy Oddziale 
Informatora SIMP. Pierwszymi redakto-
rami byli Krystian Belczyk i Wiesław Ko-
złowski. Od początku współpracują z re-
dakcją Bogusław Kuciakowski i Edward 
Wresiło. W 2007 r. funkcję redaktora 

10 – LECIE INFORMATORA SIMP
23 października br. w Ośrodku Szkolno – Wypoczynkowym 

w Zdyni odbyły się uroczystości związane z 10-leciem Informatora 
SIMP – Kwartalnika Stowarzyszania Inżynierów Techników Mecha-
ników Polskich – Oddział w Gorlicach.

naczelnego objął Jarosław Mocarski, 
a w skład zespołu redakcyjnego we-
szli Krystian Belczyk, Julian Roman, 
Karol Myśliwiec. Aktywnymi autora-
mi tekstów są również Maciej Liana, 
Tadeusz Nowak, Andrzej Ćmiech, 
Wiesław Bal, Helena Belczyk, Iwo-
na Belczyk, Jerzy Markowicz, Le-
szek Bogusławski, Józef Sadlak, Je-
rzy Jelonek. Spotkanie w Zdyni, w 
którym uczestniczył burmistrz Kazi-
mierz Sterkowicz i starosta Mirosław 
Wędrychowicz było okazją do pod-
sumowania tych 10 lat, wspomnień 
oraz nagród i wyróżnień dla najbar-
dziej aktywnych członków stowarzy-
szenia, które swą siedzibę ma przy 
ul. Narutowicza. Do życzeń i gratula-
cji dołącza też Rada Redakcyjna „Ku-
riera Gorlickiego” – Miejskiego Biu-
letynu Informacyjnego.
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

Udało się ją zorganizować 
dzięki współpracy koła Związku 
Inwalidów Wojennych, Związku 
Sybiraków, Związku Żołnierzy AK 
– współautorów ekspozycji. Pre-
zentację wzbogaciły przedmioty 
udostępnione od mieszkańców 
Gorlice w osobach Pań: K. Go-
mułki, M . Boczoń oraz A. Wy-
grzywalskiej.

Wystawa zorganizowana 
była z okazji 70. rocznicy wy-
buchu wojny. Na licznych foto-

II WOJNA ŚWIATOWA NA 
ZIEMI GORLICKIEJ
WYSTAWA W MUZEUM REGIONALNYM

Od 7 września do 31 października br. w salach wystawowych 
Muzeum Regionalnego PTTK można było oglądać wystawy „II woj-
na światowa na Ziemi Gorlickiej w latach 1939-1945”. 

grafiach prezentowana była sy-
tuacja społeczna i gospodar-
cza w okresie wojny i okupa-
cji. W ciekawy sposób poka-
zana zostały ogłoszenia wyda-
wane przez okupanta, znacz-
ki premiowe, afisze, plakaty, 
a także przedmioty codzienne-
go użytku. 

Odrębną częścią wysta-
wy była ekspozycja mundurów, 
uzbrojenia.

J.Fus

„Aby innych zapalać trzeba 
samemu płonąć”- to hasło zawie-
szone na scenie witało gości, któ-
rzy przychodzili do MZS Nr 4 na 
uroczystą akademię z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Hasło o głę-
bokiej wymowie dla tych, którzy 
podjęli się zawodu pedagoga, jak 
również dla młodzieży, która chcąc 
mieć wyniki w nauce musi się do 
niej „palić”. 

Na program akademii złoży-
ło się wystąpienie dyrektor szkoły 
Danuty Matuszko, pasowanie na 
ucznia tej wspaniałej i zasłużonej 
dla Gorlic szkoły z 45-letnią histo-
rią. Część artystyczna w wykona-
niu uczniów szkoły podstawowej i 

DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ W MZS NR 4

gimnazjum, nagradzana była okla-
skami przez przybyłych rodziców 
jak też dziadków. Duża w tym za-
sługa nauczycieli tej szkoły: Teresy 
Dąbrowskiej, Krystyny Gruszkow-
skiej, Anny Bożek, Haliny Hajduk, 
Renaty Opieli, Doroty Poręby, Sta-
nisława Dziedziaka i prowadzącej 
chór Moniki Muller-Grądalskiej. 

Uroczystość obecnością 
swoją zaszczycili burmistrz Kazi-
mierz Sterkowicz, v-ce przewodni-
cząca Rady Miasta Jadwiga Wójto-
wicz, członkowie Komitetu Rodzi-
cielskiego, Zarządu Osiedla Nr 12 i 
pedagodzy, którzy przez lata zwią-
zani byli ze szkołą.

J. Fus
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Dom Polsko – Słowacki w październiku br. przedstawił nie-
zwykłą wystawę Jany Frajkorovej z Prešova na Słowacji, która od 
ponad 30 lat zajmuje się koronką klockową. Szukająca własnej dro-
gi artystycznej koronczarka nie ogranicza się tylko do technik trady-
cyjnych, ale tworzy koronkę z drutu, zmienia ją w rzeźbę lub wno-
si do swoich dzieł malarstwo. Jej pasja zaowocowała powstaniem 
oryginalnych obrazów.

„Subtelne druty” w Domu 
Polsko - Słowackim

Począwszy od klas IV szkoły 
podstawowej aż do najstarszych klas 
gimnazjum w 17 salach przygotowy-
wano scenki z aniołem ks. Twardow-
skiego roli głównej. Był „sklep aniel-
ski”, w którym dowcipni uczniowie  
sprzedawali świeże skrzydełka aniel-
skie, „wypasione aureole”. Były lek-
cje z biedronkami ks. Twardowskie-
go. Tematów anielskich bez liku. Pu-
entą wielu scen było stwierdzenie, że 
anioły są wśród nas, rzadko się ujaw-
niają owiane tajemnicą swojej egzy-
stencji. Są nawet wtedy, kiedy życie 
się zmienia. Zamieniają każdy ból w 
radość istnienia. Jednym dotknięciem 
swej dobroci ocierają morze naszych 
łez. Na to mają serce, żeby kochać; do-
brą wolę – by przebaczać, nieważne 
jak bardzo będzie źle. Przynoszą na-
dzieję na lepsze jutro.

W godzinach południowych 
uczniowie wzięli udział w koncercie 
laureatów poezji ks. J. Twardowskie-
go, a po południu w akademii i ślu-

„Jakie to szczęście 
zobaczyć anioła…”

Pod takim hasłem w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Gorlicach 
odbywał się cykl imprez związanych ze Świętem Patrona Szkoły ks. 
J.Twardowskim. Od godzin porannych sale lekcyjne tętniły życiem.

bowaniu uczniów klas pierwszych 
gimnazjum, w którym uczestniczy-
ły władze samorządowe i oświatowe: 
J. Wojtowicz, A. Augustyn, E. Wę-
drychowicz, W. Bogdan i A. Mróz, 
a także lokalne media reprezentowa-
ne przez E. Wresiło i J. Rozpłochow-
skiego, cała rada pedagogiczna szkoły 
oraz rodzice uczniów klas pierwszych 
gimnazjum. Była to inna forma pra-
cy z uczniami niż lekcje przedmiotu, 
lecz nie mniej wychowawcza. W przy-
gotowanie tego pięknego dnia zaan-
gażowano wielu nauczycieli, wycho-
wawców oraz odpowiedzialnych za: 
niepowtarzalne w swej urodzie de-
koracje – A. Wachowicz, A. Lewek i 
G. Zasuń-Gubała; koncert laureatów 
– J. Adamowka; spektakl „Anioły SA 
wśród nas” – A. Tomasiak, I. Strusiń-
ska-Dziewic; ślubowanie – M. Mrozek, 
B. Wałkowska, S. Gut.

Nad całością Święta Patro-
na czuwały p.p. dyrektor B. Kuk i I. 
Gryzik.

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ A.D. 2009

Gorlicka Golgota 15 października 2009

Park Miejski 30 października 2009

fot. A. Nowak

fot. P. Gajda
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OŚRODEK SPORTU I RE-
KRECJI w GORLICACH ul. Sporto-
wa 9, 38-300 Gorlice tel./fax (018) 
352 69 70, 352 61 26 ,e-mail: osi-
r@osir.gorlice.pl 

I. 24.09.2009 r. – INDY-
WIDUALNE BIEGI PRZEŁAJO-
WE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW                        
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIM-
NAZJÓW - Stadion OSiR      

W mistrzostwach udział 
wzięło 150 zawodniczek i zawod-
ników z gorlickich szkół. Rywali-
zacja odbywała się na następują-
cych dystansach: 800m, 1000m, 
i 1500m.

Za miejsca 1-3 w katego-
rii dziewcząt i chłopców meda-
le i pamiątkowe. W punktacji ze-
społowej 

SP i GIM za miejsca 1-3 pu-
chary, wszystkie szkoły pamiątko-
we dyplomy.

II. 28.09.2009r. – PIŁKA 
NOŻNA 11 – OSOBOWA GIMNA-
ZJÓW – Stadion OSiR

Mistrzem rozgrywek zo-
stało gimnazjum nr 4, na miej-
scu drugim uplasowało się gim-
nazjum nr  5 a na trzeciej pozycji 
gimnazjum nr 1. Zwycięski zespół 
otrzymał puchar, pozostałe szko-
ły dyplomy.

III. 08.10.2009r. – LIGA 
LEKKOATLETYCZNA – I RZUT 
- SZKÓL PODSTAWOWYCH                          
i GIMNAZJÓW - Stadion OSiR

Rywalizowali między sobą 
w poszczególnych konkuren-
cjach zawodnicy i zawodniczki 
ze wszystkich gorlickich szkół w 
konkurencjach sportowych takich 
jak: w biegach na ; 60m, 100m, 
300m, 600m, 1000m. oraz w sko-
ku w dal, pchnięciu kulą, rzucie 
oszczepem i piłeczką palantową. 
Udział wzięło 120 uczniów.

Za miejsca 1-3 w wszyst-
kich konkurencjach sportowych 
w kategorii dziewcząt i chłopców 
medale i pamiątkowe dyplomy.

IV 19.10.2009r. – PIŁKA 
NOŻNA FUTSAL - DZIEWCZĄT 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Hala 
Sportowa OSiR

      Zwyciezcą wśród dziew-
cząt w piłce nożnej halowej zosta-
ła SP nr 3, drugie miejsce SP 5 
a na trzecim miejscu SP nr 1. Za 
miejsca 1-3 pamiątkowe dyplomy. 
Zwycięska szkoła puchar.

V. 20.10.2009r. – PIŁKA 
NOŻNA FUTSAL – CHŁOPCÓW 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - Hala 
Sportowa OSiR

Do rozgrywek zgłosiły się 
wszystkie szkoły gorlickie w kat. 
szkół podstawowych. 

Mistrzostwo zdobyła Szkoła 
Podstawowa nr 3 na drugim miej-
scu uplasował się zespół z SP nr 4 

a na trzecim SP nr 1. Zwycięski ze-
spół otrzymał puchar i uzyskał pra-

wo reprezentowania miasta Gorlic 
na zawodach powiatowych. 


