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POLSKO, KOCHALIŚMY CIĘ WIĘCEJ OD ŻYCIA

70.

DOŻYNKI MAŁOPOLSKIE W SĘKOWEJ
 23 sierpnia br. w Sękowej 

odbyły się XI  Dożynki Woje-
wództwa Małopolskiego,  a rów-
nocześnie III Dożynki Powiatowe. 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Św. odprawioną na placu  przy 
zabytkowym kościółku pw. św. 
Filipa i Jakuba w Sękowej.  Mszę 
Św. koncelebrował metropolita 
krakowski ks. kardynał, Stani-
sław Dziwisz.  W uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele du-
chowieństwa greckokatolickiego- 
metropolita przemysko-warszawski 
– ks. bp Jan Martyniak oraz Poicjusz 
– Biskup Gorlicki- wikariusz diecezji 
przemysko-nowosądeckiej w parafii 
prawosławnej Św. Trójcy w Gorli-
cach, parlamentarzyści,   władze  
województwa  małopolskiego , z 
wicemarszałkiem Leszkiem Zegz-
dą i wojewodą Jerzym Millerem,  
powiatu , miasta i gminy Gorlice,  
mieszkańcy,  zaproszeni  goście.

ROCZNICA  WYBUCHU
II WOJNY  ŚWIATOWEJ

Ta myśl z pomnika Bo-
haterów Ziemi Gorlickiej przy-
pomniała uczestnikom uroczy-
stości związanej z 70. rocznicą 
wybuchu II wojny światowej, 1 
września br., tych wszystkich, 
którzy w tragicznych dniach 
września 1939 r. „nie odmówili 
krwi” – „wysączyli ją z piersi i 
pieśni”.
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  Władze miasta repre-
zentowali burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz i przewodniczący 
Rady Maista Bogdan Musiał. Nie 
dopisała pogoda. Uroczystości do-
żynkowe odbywały się w strugach 
deszczu.  Po zakończonej Mszy 
Św.  barwny korowód wieńców 
dożynkowych przemaszerował 
na kompleks sportowo – rekre-
acyjny w Sękowej, gdzie odbyła 
się część oficjalna, artystyczna 

DOŻYNKI MAŁOPOLSKIE

oraz prezentacje stoisk poszcze-
gólnych gmin i miejscowości  
województwa małopolskiego, na 
których można było spróbować 
regionalnych potraw i podpatrzyć 
przedstawicieli ginących zawodów 
min. snycerza z Gorlic, garncarza 
z Nowego Sącza i gonciarza z Bie-
lanki. W Wojewódzkim Konkursie 
Tradycyjnego Wieńca Dożynkowe-
go zwyciężyła Gmina Gnojnik.
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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

70. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY  ŚWIATOWEJ

Mimo przegranej, z hono-
rem wypełnili swój obowiązek 
wobec Ojczyzny. 57. żołnierzy z 
Ziemi Gorlickiej poległo na fron-
tach wrześniowych. W zaciekłych 
walkach w okolicach Gorlic, Bobo-
wej, Polnej, Szymbarku i Libuszy 
zginęło 72 polskich żołnierzy, w tym 
5 oficerów z 2. Brygady Górskiej 
pod dowództwem płk. Aleksandra 

Stawarza. Z męstwem i honorem 
swój   żołnierski obowiązek speł-
nili żołnierze Batalionu Obrony 
Narodowej „Gorlice”, broniąc do 
7 września odcinka granicy od 
Wysowej do Radocyny. Niestety 
w kampanii wrześniowej na Ziemi 
Gorlickiej wielu żołnierzy dostało 
się do niewoli. Przemówienie bur-

mistrza Kazimierza Sterkowicza, 
apel poległych, poczty sztandaro-
we kombatantów, gorlickich szkół, 
udział mieszkańców były wyrazem 
hołdu dla tych wszystkich, którzy 
70. lat temu, 1 września 1939 
r. z odwagą, poświęceniem i 
bohaterstwem stanęli do walki z 
niemieckim najeźdźcą. 

Polscy jeńcy opuszczają Gorlice w drodze do Tarnowa - wrzesień 1939 r.

Jeńcy polscy na ul. 3- go Maja w Gorlicach.
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W sierpniu minęło 120 lat od pobytu na Ziemi Gorlickiej Stanisława Wyspiańskiego – dramato-
pisarza, poety, malarza i reformatora teatru okresu Młodej Polski. Był uczniem i współpracownikiem 
Jana Matejki. Jako student Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie odbył razem z innymi uczniami wycieczkę 
malarską pod kierunkiem prof. Władysława Łuszczkiewicza. Na trasie tej artystycznej wędrówki znalazły 
się miejscowości powiatu gorlickiego, których zabytki utrwalał późniejszy Mistrz w swoim szkicowni-
ku. Chcielibyśmy tym krótkim reportażem przypomnieć te miejsca, zachęcając do odbycia rodzinnej 
wycieczki. 

120 lat później... Wędrowanie po Ziemi Gorlickiej śladami 
Stanisława Wyspiańskiego

10 sierpnia w drodze do Krakowa Wyspiański zatrzymał 
się w Bobowej. Utrwalił w szkicach drewnianą architekturę 

miasta, które w październiku tegoż roku spłonęło 

2 i 3 sierpnia 1889 r. 
Wyspiański przebywał w Bieczu, 
gdzie wykonał szkice w kościele 
farnym oraz narysował barokową 
kapliczkę murowaną na Harcie.

4 sierpnia, w niedziele uczestnicy wycieczki prze-
bywali w Binarowej. Wyspiański uwieńczył drewniany 
zabytkowy kościółek.

6 sierpnia grupa studentów udała 
się z Biecza do Libuszy, tutaj Wyspiański 
naszkicował piękny drewniany kościół

Pomiędzy 7-9 sierpnia stu-
denci przebywali w Wilczyskach, 
Jerzowie, Ropie, Szymbarku, 
Sękowej  Wyspiański utrwalił 
stary kościółek i elementy jego 
wnętrza

Kolejną miejscowością był Jeżów. Wyspiański naszkicował 
dwór murowany, jego wnętrze i detale.



Str. 4 Sierpień 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. 5Sierpień 2009

W ostatnich dniach została dopuszczona do ruchu ul. Żerom-
skiego przebudowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Łącznik od ul. Pod Lodownią do ulicy Węgierskiej 
będzie dopuszczony do ruchu po upływie terminu przewidywanego w 
Prawie Budowlanym.

Dopuszczenie do ruchu ul. Żeromskiego

Aktualnie jest realizowa-
na dokumentacja projektowa 
pełnometrażowego boiska 
sportowego ze sztucznej trawy  
do gry w piłkę nożną.  Wyko-
nawcą jest firma : „PROJEKT 
3” - Marek Pelc , Wojciech 
Student  z Rybnika. Przedmio-
tem opracowania projektowego 
jest boisko sportowe pełnowy-
miarowe ze sztucznej trawy o 
wymiarach pola gry 60 x 90m / z 
wykorzystaniem podbudowy już 
istniejącego boiska ze sztucznej 
trawy/ i trzymetrowym pasem 
bezpieczeństwa wokół boiska. 
Wymiary boiska pozwolą na jego 
podział na trzy boiska treningowe 
o wymiarach 30x 60m.Cały obiekt 
będzie ogrodzony. Wykonany zo-
stanie również budynek zaplecza 
socjalnego i szatniowego, w 
którym znajdować się będą 

NA RAZ I E  PROJEKT  
Pełnowymiarowe boisko ze sztucznej trawy  

pomieszczenia dla trenerów , 
dla mini- baru pomieszczenia 
techniczne, magazynki,  sanita-
riaty, szatnie oraz pomieszczenie.  
Całość obiektu będzie oświetlona. 
Dokumentacja zawierać będzie 
projekt podłączenia budynku  
do istniejącej infrastruktury oraz 
zagospodarowania terenu wokół 
niego. Wzdłuż ogrodzenia od 
strony ul. Sportowej  zaprojek-
towane zostaną  miejsca posto-
jowe, natomiast od strony rzeki 
Sękówki zaprojektowane zostaną  
trybuny dla widzów. Miasto  czy-
ni przygotowania  do aplikowania 
wniosku o dofinansowanie tej 
inwestycji w ramach Programu 
Współpracy  Transgranicznej 
Polska – Słowacja 2007-2013  w 
osi II temacie 1  „Rozwój współ-
pracy transgranicznej w zakresie  
turystyki i sportu.

7 sierpnia br. w sali 
konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Gorlicach odbyło 
się spotkanie samorządowców 
z wojewodą Jerzym Millerem. 
Tematem było podsumowanie 
działań inwestycyjnych w ra-
mach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008-2011. W Gorlicach w ra-
mach tego programu zmodernizo-
wano ciąg ulic miejskich łączących 
drogę krajową nr 28 z drogami 
wojewódzkimi nr 993 i 997 ul. 
Żeromskiego, Pod Lodownią, ul. 
Armii Krajowej, łącznika do ul. 
Węgierskiej). W trakcie spotkania 
wojewoda Jerzy Miller podzię-
kował przedstawicielom władz 
samorządowych, dzięki którym 
można było do końca doprowadzić 
tę istotną w skali powiatu i miasta 
inwestycję. Podkreślił, że powiat 
gorlicki opracował najlepsze 
projekty w skali całej Małopolski. 
Podziękował uczestniczącemu w 
spotkaniu posłowi Witoldowi Ko-
chanowi za aktywność i zaangażo-
wanie w ważne sprawy lokalne. Na 
pytanie samorządowców o moż-
liwości pozyskania środków na 
realizację w 2010 roku dalszych 
etapów Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
wojewoda małopolski zapewnił, 
że pieniądze są, ale pracę nad 

projektami o dofinansowanie 
trzeba rozpocząć jak najszybciej. 
Jerzy Miller odniósł się także do 
kwestii przyznanych samorządom 
gorlickim promes na usuwanie 
skutków tegorocznej powodzi. 
Przestrzegł, że pieniądze należy 
sprawnie i szybko wydawać, 
ponieważ niewykorzystane w 
terminie środki zostaną prze-
sunięte do innych samorządów. 
Poseł Witold Kochan złożył na 
ręce wojewody i samorządow-
ców podziękowanie za wspólne 
działanie, które zaowocowało 
inwestycjami drogowymi na  tak 
szeroką skalę. Ocenił, że rok 2009 
jest rekordowy pod względem 
pozyskania przez powiat gorlicki 
środków ze źródeł rządowych. 
Przypomniał, że dzięki nim 
rozwiązuje się problemy infra-
struktury powiatu, z którymi nie 
można było sobie poradzić na 
przestrzeni kilkunastu lat.  Bur-
mistrz Kazimierz Sterkowicz w 
swoim wystąpieniu podziękował 
za współpracę, dzięki której 
Gorlice doczekały się remontu 
i modernizacja dróg lokalnych. 
Po spotkaniu w starostwie Jerzy 
Miller i samorządowcy odwiedzili 
osobiście zmodernizowane drogi 
w Gorlicach, Bystrej. 

Piotr Gajda

O "SCHETYNÓWKACH"
W STAROSTWIE

KOMUNALNY NA FINISZU
Coraz bliżej do zakończo-

nych prac przy komunalnym, 
wielorodzinnym budynku miesz-
kalnym przy ul. J. Korczaka. 
Przewidywany termin to 30 
października br. Do tej pory in-
westycja jest w stanie surowym 
zamkniętym. Wykonane zostały 
przyłącza – wodociągowy, 
deszczowy, kanalizacji sanitar-
nej i ciepłowniczy – instalacja 
wewnętrzna (elektryczna, 
wodno-kanalizacyjna, c.o., 
telefoniczna, RTV i domofon) 
oraz makroniwelacja terenu. Do 
realizacji pozostały jeszcze prace 
wykończeniowe wewnętrzne (po-

sadzki, płytki, gress, armatura, 
biały montaż), malarskie, zago-
spodarowanie terenu przez wy-
konanie parkingów, chodników, 
oświetlenia, elementów małej 
architektury i zieleni oraz tzw. 
roboty nieprzewidziane, m.in. 
zabezpieczenia skarpy, drenaż 
wgłębny terenu pod parkingami. 
Budynek ma cztery kondygnacje i 
trzy klatki oraz użytkowe poddasze 
– komórki lokatorskie. W części 
podpiwniczonej znajduje się wy-
miennikownia c.o. Posiada 44 
mieszkania: 4 o powierzchni 54,5 
m2, 16 o pow. 42 m2, 16 o pow. 
31-36 m2 oraz 8 o pow. 26 m2. 
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Oświadczam, że w dniu 
dzisiejszym tj. 31 sierpnia 2009 r. 
uwzględniając dobro 35 uczniów 
oraz prośbę Pana Bogdana Mu-
siała – Przewodniczącego Rady 
Miasta Gorlice wyraziłem zgodę 
na funkcjonowanie dwóch od-
działów klas drugich w Miejskim 
Zespole Szkół Nr 6.  Oświadczam 
również, że działalność dla dobra 
mieszkańców miasta – wśród nich 
również kilku tysięcy dzieci – uwa-
żam za swój nadrzędny obowiązek. 
Piastując jednak urząd burmistrza 
Gorlic zmuszony jestem do po-
szukiwania rozwiązań, które nie 
uprzywilejowują żadnej – nawet 
najmniejszej – grupy społecznej 
i ukierunkowane są na osiąganie 
równowagi gospodarczej i ładu 
socjalnego.  Uważam, że dzieci 
nie mogą ponosić winy za błędy 
pedagogów i rodziców. Żałuję, że 
proponowane przeze mnie rozwią-
zanie polegające na przeniesieniu 
kilku uczniów dowożonych spoza 
miasta do MZS Nr 3 lub MZS Nr 5 
(do klas 23÷25 osobowych) lub do 
szkół w miejscowościach zamiesz-
kania nie napotkało na przynajm-
niej częściowe zrozumienie. 

Kazimierz Sterkowicz 

Burmistrz Gorlic

OŚWIADCZENIE 

Wicemarszałek Małopolski o 
środkach unijnych

Po otwarciu i przyjęciu po-
rządku obrad XLI Sesji radni Rady 
Miasta wysłuchali wystąpienia – 
wraz z prezentacją multimedialną 
– wicemarszałka województwa 
małopolskiego, Leszka Zegzdy, 
na temat pozyskiwania środków 
unijnych. To problematyka, która 

P O W A K A C Y J N A  S E S J A  R A D Y  M I A S T A

od początku kadencji wywoływała 
emocje, pytania, dyskusje. W tej 
sprawie Rada Miasta wyraziła 
swoje pisemne stanowisko, wyra-
żając „rozczarowanie z dotychcza-
sowego bilansu rozdysponowania 
środków finansowych w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Mija dwa i pół 
roku funkcjonowania perspektywy 
finansowej na lata 2007-2013, a 
miasto Gorlice nie uzyskało żad-

nego wsparcia finansowego na 
realizację projektów zgłaszanych w 
ramach MRPO. W stanowisku przy-
pominane są projekty, które zostały 
odrzucone lub nisko ocenione, np. 
program rewitalizacji, projekt po-
wołania Gorlickiego Centrum 
Aktywnego Wypoczynku. Wraz ze 
stanowiskiem wystosowane zostało 
zaproszenie, które wicemarszałek L. 
Zegzda przyjął. Prezentując na se-
sji temat poinformował, że na 27 
sierpnia br. roku ogłoszone zostały 
32 konkursy na kwotę ok. 2 mld zł. 
Wybrano 713 projektów, w tym 515 
projektów Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości, na kwotę 1,5 
mld zł. Zarząd Województwa Mało-
polskiego wybrał 13 projektów nie 
podlegających konkursom. Środki 
na te zadania są przydzielone. 
Przedstawił wybrane projekty z 
powiatu gorlickiego (10), niestety 
nie ma wśród nich projektów z 
m. Gorlice. Prosił, by nie wpadać 

w panikę. Środki są znaczące. Nie-
które miasta i powiaty wpadają w 
„zadyszkę”- musi być wkład własny: 
70% środki unijne, 30% - własne. 
Na 32 ogłoszone konkursy, procesy 
naboru są zakończone w przypad-
ku 18. Konkursy będą ogłaszane 
ponownie. 

W dyskusji swoje stano-
wiska, pytania, opinie wyrażało 
wielu radnych oraz burmistrz K. 
Sterkowicz, który liczy na pozy-
tywne decyzje dotyczące GCAW, 
programu rewitalizacji Starówki, 
przygotowania Strefy Aktywności 
Gospodarczej. W podsumowaniu 
marszałek L. Zegzda stwierdził, 
że z wieloma tezami się zgadza 
– „Jeśli otrzymacie odpowiednią 
punktację, która zakwalifikuje 
wasze projekty powyżej kreski- to 
stanę na głowie, by te środki do 
Gorlic przyszły” – powiedział na 
zakończenie spotkania.

Ten punkt porządku obrad 
został wprowadzony za zgodą 
przewodniczącego RM oraz 
radnych, którzy uszanowali 
prośbę rodziców dzieci klas 
pierwszych MZS Nr 6. W roku 
szkolnym 2008/2009 w SP Nr 
6 funkcjonowały dwa oddziały 
klas pierwszych. Przed rokiem 
szkolnym 2009/2010 burmistrz 
K. Sterkowicz podjął decyzję o 
połączeniu tych dwóch pierw-
szych klas w jeden oddział liczący 
35 uczniów. O tej decyzji rodzice 
zostali powiadomieni w dniu 15 
czerwca br. Mimo próśb, popar-
cia ze strony Komisji Oświaty RM, 
burmistrz zamierza swoją decyzję 
utrzymać w mocy m.in. ze wzglę-
dów oszczędnościowych, ok. 72 
tys. w skali roku. W swoim sta-
nowisku odczytanym przez przed-
stawiciela Rady Rodziców Toma-
sza Zająca, rodzice podkreślali, że 
utrzymanie mniejszych oddziałów 
w klasach I-III „służy zachowaniu 
odpowiedniej jakości procesu 
edukacji u dzieci młodszych”, 
natomiast mogą się zgodzić, by 
„od klasy IV dzieci uczęszczały 
do klas bardziej licznych”. Prosi-
li, aby nie oszczędzać na jakości 
edukacji w klasach młodszych, 
„ponieważ spowoduje to uzy-
skanie mniejszych kompetencji, 
wiedzy i umiejętności przez nasze 
dzieci”. Burmistrz K. Sterkowicz 

STANOWISKO RADY RODZICÓW NA SESJI 

podziękował rodzicom za „spo-
kojne wyartykułowanie sprawy 
oddziałów”, ale podkreślił, że 
„osobą odpowiedzialną za zaist-
niałą sytuację jest dyrektor MZS 
Nr 6 Sławomir Kowalski, który 
przy naborze dzieci do klas pierw-
szych  przyjął do miejskich szkół 7 
dzieci z ościennych gmin,chociaż 
miał nabór na jeden pełny oddział 
(29 dzieci). Ukrył ten fakt przed 
Wydziałem Oświaty, wykazał 
36 dzieci zapisanych do klasy 
pierwszej, co zgodnie z prawem 
(powyżej 35 dzieci) skutkowało 
utworzeniem dwóch oddziałów. 
Równocześnie burmistrz K. Ster-
kowicz pytał, co dyrektor Kowalski 
„uczynił w ciągu kilku miesięcy, 
by konflikt został rozwiązany”. 
Poinformował też, że jego decy-
zja nie będzie zmieniona, a skoro 

„Pan Dyrektor doprowadził do tej 
sytuacji – sam musi tę sprawę 
rozwiązać” – przekonując, zwłasz-
cza rodziców dzieci spoza miasta 
, do ich przeniesienia do szkół w 
miejscowościach, w których za-
mieszkują lub do mniej licznych 
oddziałów w gorlickich szkołach.  
Dyrektor Sławomir Kowalski 
przeprosił rodziców za zaistniałą 
sytuację, do której się również 
przyczynił. Poinformował, że 
w okresie wakacji powiadomił 
rodziców o tej sytuacji, prosił o 
ewentualne przeniesienie dzieci 
do innych oddziałów w gorlickich 
szkołach- ale bezskutecznie. W 
swoich wystąpieniach większość 
radnych popierała prośbę rodzi-
ców, prosząc burmistrza o zmianę 
decyzji. Burmistrz K. Sterkowicz 
poinformował, że „zdania nie 
zmieni”, podkreślając, że „stara 
się, by dzieciom zapewnić jak 
najlepsze warunki. Dla rodziców 
najważniejsze są ich dzieci, dla 
mnie wszystkie dzieci w Gorli-
cach. Nie będę narażał miasta 
na zbędę wydatki. W subwencji 
oświatowej brakuje nam ok. 3 
mln zł, ok. 0,5 mln trzeba znaleźć 
na podwyżki dla nauczycieli. 
Jest zapowiedź od wojewody, że 
wydatki na oświatę będą zmniej-
szone”. Ostateczną decyzję w tej 
sprawiew podejmine w pon. 31 
sierpnia 

fot. P. Gajda

fot. P. Gajda
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Na XLI sesji radni podjęli 
8 uchwał. Pierwsza dotyczyła 
zmian w uchwale budżetowej na 
2009 r. Dochody budżetu zostały 
zwiększone o kwotę 597 626 zł. 
Są trzy źródła tych dochodów. 
Pierwsze to otrzymana z rezerwy 
budżetu państwa kwota 287 398 
zł subwencji oświatowej, która 
została przekazana na likwidację 
barier architektonicznych w MZS 
Nr 3 – 161 877 zł; remont sani-
tariatów w MZS Nr 5 i MZS Nr 6 
– 110 521; doposażenie w sprzęt 
szkolny i pomoce do nowej pra-
cowni fizyko-chemicznej w MZS 
Nr 1 – 15 000 zł.

Przyznana subwencja na 
remonty stanowi 27,5 % wnio-
skowanych kosztów wykonania 
robót, pozostałe środki potrzeb-
ne do wykonania zaplanowanych 
remontów pochodzić będą z do-
chodów budżetu miasta.

Drugim źródłem docho-
dów jest otrzymana z PEFRON 
dotacja w kwocie 120 228 zł 
refinansująca w części koszty 
remontu Miejskiego Przedszkola 
Nr 1 rozpoczętego w 2008 r., a 
zakończonego i rozliczonego w 
2009 r.

Trzecim źródłem są pla-
nowane do uzyskania większe 
o 190 000 zł dochody z najmu 
i dzierżawy lokali użytkowych i 
mieszkalnych, co związane jest 
z podwyżką opłat od maja 2009 
r. oraz ze względu na podjęte 
uchwały przez właścicieli miesz-
kań o zwiększeniu od kwietnia 
zaliczek na zarządzanie i remonty 
administracyjnych budynków. 

W drugiej uchwale udzielo-
no Powiatowi Gorlickiemu pomo-
cy finansowej w kwocie 15 000 zł 
z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie zakupów inwestycyjnych 
dla Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Gorlicach. Pomoc 
dotyczy zakupu skokochronu, 
który umożliwi ewakuację ludzi 
z budynków o wysokości do 
16 m. Koszt skokochronu wy-
nosi 24 000 zł, z tego miasto 
dofinansuje 50% i Starostwo 
Powiatowe 50%. Drugi zakup to 
zestaw mocowania noszy do ko-
sza podnośnika hydraulicznego, 
którego koszt wynosi 6 000 zł.

Kolejna uchwała upoważ-
nia Burmistrza Miasta Gorlice 
do zaciągnięcia zobowiązania 
przekraczającego rok budżeto-
wy. Będzie to zobowiązanie w 
latach 2009-2018 do łącznej 
kwoty 2 149 zł na wydatki 
związane z dzierżawą terenu 
w administracji Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie, z przeznaczeniem na 
wyloty kanalizacji deszczowych 
dla ulic Makuszyńskiego (717 
zł), Brzechwy (1145 zł), Parko-
wej (286 zł).

Radni umożliwiają też 
zaciągnąć kredyt długotermino-
wy na sfinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Termomo-
dernizacja budynków MZB- ul. 
Konopnickiej 6”. Będzie to kwota 
375 432 zł. Okres kredytowania 
obejmuje lata 2009-2012, ze 
spłatą w latach 2010-2012.

Podjęto też uchwałę 
umożliwiającą nabycie na rzecz 
Miasta Gorlice nieruchomość 
gruntową z przeznaczeniem pod 
drogę- ul. Tęczową. Niezmiernie 
ważną uchwałą jest zaciągnięcie 
zobowiązania związanego z re-
alizacją zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa ul. Bieckiej 
w Gorlicach” realizowanego w 
ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych na 
lata 2008-2011”.

W związku z ogłoszeniem 
o naborze wniosków w ramach 
tzw. „Schetynówek” na rok 2010 
przygotowanym i w pełni uzasad-
nionym do realizacji i zgłoszenia 
o dofinansowanie jest projekt 
przebudowy ul. Bieckiej. Zakres 
zadania obejmuje przebudowę 
odcinka od mostu na potoku 
Stróżowianka do skrzyżowania z 
ul. Konopnickiej, z przebudową 
jezdni i chodników, skrzyżowań 
z ul. 11-go Listopada, Bardiow-
ską, Asnyka, Konopnickiej oraz 
remont odcinka od skrzyżowa-
nia z ul. Konopnickiej do ronda 
w kierunku Glinika. Łączny, 
szacunkowy koszt projektu wy-
nosi 6 mln zł. Źródłem pokrycia 
zobowiązań będą w 50% kosztów 
dochody budżetu w 2010 r. i 50% 
kosztów- środki z NPPDL na lata 
2008-2011.

UCHWAŁY XLI SESJI
ALICJA NOWAK pytała, kiedy bę-

dzie zrealizowane przejście dla 
pieszych w okolicach sklepów 
„Handlowiec” i „Biedronka” 
na Zawodziu,t uzgodnione 
na marcowym spotkaniu z 
przedstawicielami Generalnej 
Dyrekcji Dróg i Autostrad. 
(Odp.: Będzie w tej sprawie 
monit - przypomnienie do 
GDDiA). Kolejne pytanie 
dotyczyło również przejścia 
dla pieszych, tym razem przy 
skrzyżowaniu ul. Żeromskiego 
i Krzewickiego. Zdaniem pyta-
jącej przejście jest oznakowane 
w niewłaściwym miejscu ze 
względu na bezpieczeństwo 
przechodzących, zwłaszcza 
dzieci. (Odp.: Jeśli się to po-
twierdzi w ramach przeglądu 
– oznakowanie zostanie zmie-
nione). Następna interpelacja 
dotyczył stanu technicznego 
budynku socjalnego przy ul. 
Chopina. Stan ten – zdaniem 
interpelującej, jest tragiczny, 
łącznie z brakiem drzwi wej-
ściowych na klatkę. Ponadto 
radna zwróciła uwagę na 
niejednolitą pisownię ulicy- na 
jednych tabliczkach Chopina, 
na drugich Szopena. (Odp.: 
Budynek przekazała miastu 
SM „Mariampol”. Miasto nie 
chciało przejąć, sąd nakazał. 
Budynek jest rzeczywiście w 
stanie nienajlepszym. Kominy 
są sprawne, drzwi zdewasto-
wali mieszkańcy. Jeśli chodzi 
o nazewnictwo to okazuje się, 
że dwie formy nazewnictwa 
mają mieszkańcy wpisane w 
dowodach osobistych). Na 
zakończenie radna poruszyła 
sprawę klubu GKS „Glinik”. 
Prosiła, by w ramach pomocy 
klubowi sprawdzić, czy klub 
został przekazany nowemu 
zarządowi zgodnie z prawem. 
(Odp.: Miasto nie ma funkcji 
kontrolnych wobec stowarzy-
szeń. My tylko ogłaszamy za-
dania z zakresu kultury fizycznej 
(400 tys. na wszystkie kluby, w 
tym 90 tys. na GKS „Glinik”).

MARIOLA MIGDAR wnioskowała 
o odnowienie lamp ulicznych 
na Oś. Korczak oraz umiesz-
czenie w przyszłorocznym 
budżecie nakładki asfaltowej 
w kierunku budynku 24 przy 
ul. Hallera. (Odp.: Sprawa 
pierwsza będzie rozpoznana 

pod względem zasadności, 
natomiast druga w formie 
wniosku będzie rozpatrywana 
w przygotowaniach przyszło-
rocznego budżetu).

MARIA CZESZYK pytała, czy na 
Oś. Górnym część placu zabaw 
urządzona została niezgodnie 
z normami, zbyt blisko od 
budynku mieszkalnego. (Odp.: 
Rzeczywiście, by zachować 
właściwe normy, część urzą-
dzeń placu zabaw zostanie 
przełożona).

RYSZARD LUDWIN w imieniu 
mieszkańców prosił o budowę 
zatoki przystankowej przy ul. 
Kościuszki na wysokości ul. 
Brzechwy. (Odp.: Wystąpimy 
do GDDiA w tej sprawie. Sądzę, 
że nie powinno być trudności w 
zrealizowaniu zadania).

JADWIGA WÓJTOWICZ pytała, czy 
wpłynęły środki ze sprzedaży 
sprzętu na Magurze Małastow-
skiej. (Odp.: Zgodnie z umową 
i harmonogramem wpłynęły 
dwie pierwsze raty- 190 tys., 
400 tys. Ostatnia – trzecia rata 
ma wpłynąć do XII 2009 r.). Ko-
lejne zapytanie dotyczyło braku 
oświetlenia drogi – ulicy od 
skrzyżowania w Zagórzanach 
w kierunku miasta. (Odp.: te-
mat jest trudny i kosztowny, ale 
możliwy do podjęcia). W kolej-
nej interpelacji poruszyła temat 
ulegających zniszczeniu scho-
dów zewnętrznych przy krytej 
pływalni, pytając, kiedy będzie 
wykonany remont. (Odp.: 
Najwyższy czas, by ten remont 
wykonać w 2010 r.). Ostatnie 
pytanie dotyczyło stanu zaku-
pionego przez miasto budynku 
przychodni przeciwgruźliczej 
przy ul. Węgierskiej – co się 
z nią dzieje? (Odp.: Aktualnie 
budynek jest zabezpieczony. 
Trwają zaawansowane prace 
nad projektem adaptacji dla 
potrzeb MOPS). 

JOANNA BUBAK wnioskowała o 
udostępnienie uczniom placu 
manewrowego i motoroweru 
oraz skierowanie instruktora do 
obywania zajęć i egzaminów z 
praktycznej nauki jazdy na mo-
torowerze. (Odp.: Są profesjo-
nalne organizacje zajmujące się 
szkoleniem. Podejmiemy ten 
temat). W drugiej interpelacji 
wnioskowała o dostosowanie 

INTERPELACJE,  ZAPYTANIA,  
ODPOWIEDZ I
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DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO 
I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

KAŻDY CZWARTEK 13.00 - 15.00 

tel.przewod. 018 355 12 25

DYŻURY RADNYCH RADY MIASTA
KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 14.00 DO 16.00

tel. Biura Rady 018 355 12 24

Kilkaset samorządów z 
całego kraju, w tym i mia-
sto Gorlice, włączyło się 
w ogólnopolską kampanię  
profilaktyczno - edukacyjną: ” 
Sprawdź czy Twoje picie jest 
bezpieczne”. Celem kampanii 
jest ograniczenie populacji osób 
pijących w sposób ryzykowny 
i szkodliwy. Chcemy zachęcić  
konsumentów do oceny własnego 
modelu picia i ostrzec ich przed 
zagrożeniami, jakie mogą się poja-
wić u osób pijących alkohol. 

Chcemy, by zmniejszyła 
się liczba osób pijących alkohol 
w sposób ryzykowny i szkodliwy, 
i aby było coraz mniej szkód, 
wynikających z takiego sposobu 
picia. Od kilku lat obserwujemy 
niekorzystne zmiany we wzorach 
konsumpcji alkoholu. Wzrasta 
średnia spożycia stuprocentowe-
go alkoholu ( w tej chwili wynosi 
9,21 na jednego mieszkańca) 
Rośnie udział  napojów spirytu-
sowych w strukturze spożycia, a 
także liczba punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych.

W mieście Gorlice limit 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych uchwalony przez 
Radę Miasta  wynosi łącznie 95 
punktów, w tym 60 na sklepy i 35 
na lokale gastronomiczne. Łącz-
na liczba punktów prowadzących 
sprzedaż napojów alkoholowych  
wynosi 79, w tym 57 w sklepach 
oraz 22 w lokalach gastronomicz-
nych. Na jeden punkt sprzedaży 
przypada 251 mieszkańców.

W roku 2008 wydano ogó-
łem 67 zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych, dotyczy 
to wszystkich napojów alkoholo-
wych, tj. do 4,5% z piwem, od 
4,5% do 18% bez piwa i powyżej 

18%. W większości przypadków 
były to zezwolenia wznawiane, w 
związku z kończącym się upływem 
terminu ich ważności. Opłaty za 
korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż tych napojów wynio-
sły w roku 2008 526.527,44 zł. 
Na napoje alkoholowe osoby 
kupujące w gorlickich sklepach 
i lokalach gastronomicznych 
wydały następujące kwoty:

   - na zakup alkoholu powyżej 
18 % dotyczy głownie wódki 
– 11.549.617,77 zł  , 

   - na zakup napojów alkoholo-
wych od 4,5% do 18% bez 
piwa – 2.286.922,05zł  

   - na zakup napojów alkoholo-
wych do 4,5% w tym piwa 
– 14.177.622,95 zł 

 Osoby kupujące al-
kohol wydały łączną kwotę: 
28.014.162,77 zł. 

W ramach realizowanego 
programu gorlicka młodzież 
zostanie zaproszona do udziału 
w konkursie na najciekawsze 
przedsięwzięcia profilaktyczne. 
Może ono być dowolne(happe-
ning, przedstawienie , audycja 
tematyczna, zabawa taneczna, 
film, reportaż fotograficzny, itp.) 
– ważne , aby zawierało jedno-
znaczny przekaz profilaktyczny , 
że alkohol oszukuje, a jego picie 
może zniszczyć młodość.

Patronem działań  jest 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych, 
zaś patronat nad kampanią objęła 
Światowa Organizacja Zdrowia 
– Biuro WHO w Polsce. Nad 
merytoryczna jakością kampanii 
czuwać będą eksperci z Pań-
stwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

„Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”
Kampania  profilaktyczno - edukacyjna

  7 wrzesień - Czesław Gębarowski
14 wrzesień - Alicja Nowak
21 wrzesień - Maria Czeszyk
28 wrzesień - Roman Dziubina
  5 październik - Ryszard Ludwin

w Zarządzeniu Burmistrza do 
obowiązującej uchwały- „Po-
lityka Oświatowa” i innych 
uchwał RM dotyczących śred-
niej liczebności klas, zasad 
zatrudniania wicedyrektorów 
i pedagogów. (Odp.: Uchwała 
o „Polityce Oświatowej” to cel, 
do którego mamy dążyć, a nie 
na bieżąco stosować zapisane 
normy).

ALEKSANDER KUMORKIEWICZ 
pytał, jaka była przyczyna zmian 
kryteriów przydziału mieszkań 
i usunięcia oczekujących z 
listy (Odp.: Listy powinny być 
realne. W wyniku uszczelnienia 
systemu przydziału mieszkań,  
zweryfikowano listę. Ze 101 
zostało 18 rodzin na liście 
mieszkań komunalnych i 9 na 
liście mieszkań socjalnych).

EUGENIUSZ WĘDRYCHOWICZ 
uważa, że remontowane nie-
dawno schody na ul. Krętej po-
nownie nadają się do remontu. 
(Odp.: Pod schodami przebie-
ga stary kanał sanitarny, który 
wpływa niszcząco na doraźne 
remonty. Kompleksowy remont 
tego traktu pieszego ujęty jest 
w projekcie rewitalizacji Sta-
rówki). Dwie pozostałe inter-
pelacje dotyczyły ul. Kopernika. 
Pierwsza dotyczyła łamania 
przez kierowców nowej organi-
zacji ruchu – zakazu wjazdu od 
strony placu Dworzysko. Druga 
związana była z chuligańskimi 
zachowaniami młodych ludzi 
na częściowo zamkniętym 
odcinku ul. Kopernika, tzw. 
alei lipowej. (Odp.: Zgodnie z 
prośbą radnego zwiększone 
będą kontrole Straży Miejskiej. 
Natomiast w drugiej sprawie w 
pierwszej kolejności powinna 
być zdecydowana reakcja 
mieszkańców, by nie było ano-
nimowości sprawców takich 
zachowań).

CZESŁAW GĘBAROWSKI prosił, 
by władze miasta były media-
torami między władzami spółki 
„Kuźnia Glinik”, a związkami 
zawodowymi, gdyż w trudnej 
sytuacji firmy nie ma dialogu 
i porozumienia. (Odp.: Jako 
burmistrz zastanawiam się, 
czy miasto powinno być me-
diatorem).

AUGUSTYN MRÓZ pytał, co stoi 
na przeszkodzie, by w sesji 
RM uczestniczył radca prawny. 
(Odp.: Pani Sekretarz Miasta 
jest prawnikiem).  Wniósł o 
zamontowanie tablicy – słupa 
ogłoszeń przy ul. Armii Krajo-

wej i Szpitalnej. (Odp.: Będzie 
zamontowana). Wnioskował 
również o odblokowanie drogi 
- wjazdu do domostw miesz-
kańców zamieszkujących od 
lat za polaną ze sceną w Parku 
Miejskim w stronę Kobylanki. 
(Odp.: Zakaz związany jest z 
występującymi osuwiskami 
kamiennymi, które zagrażają 
bezpieczeństwu. Nie ma do-
brych i skutecznych metod 
tego osuwiska. Nie jest to 
temat prosty).

HENRYK PLATO prosił w imie-
niu mieszkańców ul. Blich o 
uwzględnienie w pracach nad 
budżetem na rok 2010 remon-
tu chodnika przy ul. Blich od 
strony działek oraz umiesz-
czenie w budżecie na 2010 
r. remontu chodnika przy ul. 
Słonecznej, po prawej stronie 
pod pawilonem handlowym. 
Byłby to trzeci ostatni etap 
remontu chodników przy tej 
ulicy. (Odp.: Będziemy o tym 
rozmawiać przy opracowywa-
niu budżetu na 2010 r.).

BOGDAN MUSIAŁ poruszył te-
mat ul. Sosnowej, wykonania 
projektu chodnika przy tej 
ulicy. (Odp.: Temat może być 
omawiany przy opracowywaniu 
budżetu na 2010 r.).

ROMAN DZIUBINA pytał, dlaczego 
nie został wykonany remont po-
mnika Bohaterów Ziemi Gorlic-
kiej przed 70. rocznicą wybuchu 
II wojny światowej. (Odp.: Mia-
sto dysponowało kwotą 40 tys. 
zł, Starostwo dołożyło 20 tys. zł. 
Koszt kompleksowego remontu 
oszacowano na 111 tys. zł. Je-
śli środki zostaną uzupełnione, 
możliwa jest realizacja przed 
Świętem Niepodległości). 
Radny podjął też temat utwo-
rzenia w dawnej bożnicy przy ul. 
Strażackiej muzeum- domu pa-
mięci gorlickich Żydów, którzy 
stanowili połowę mieszkańców 
Gorlic przed wojną oraz opraco-
wanie szlaku – traktu pamięci 
– od Dworzyska , po rampę na 
stacji kolejowej w Gorlicach, 
skąd w 60 wagonach towa-
rowych wywieziono do obozu 
w Bełżcu ostatnich- gorlickich 
Żydów- 2,5 tys. osób (kupców, 
prawników, lekarzy, nauczycie-
li, radnych). (Odp.: Będzie ten 
temat poruszony). W ostatniej 
interpelacji poruszył fatalny stan 
chodnika przy ul. Bardiowskiej. 
(Odp.: To musi być komplek-
sowe zadnie uwzględnione w 
remoncie ul. Bieckiej). 
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W okresie od 24.06  do 
07.07. br.  160  dzieci z woj. 
małopolskiego wzięło udział w 
kolonii socjalno – zdrowotnej 
w Chełmcu, w tym 20 dzieci z 
Gorlic. Organizatorem jest  No-
wosądecki Ośrodek Profilaktyki 
Społecznej w Nowym Sączu. 
Ta forma pomocy skierowana 
jest tylko do dzieci z rodzin 
najuboższych, z problemem  
alkoholowym, zagrożonych, po-
zostających bez zabezpieczenia 
socjalnego. Za udział dzieci na 
kolonii 50 % kosztów pokrywają 
urzędy miast ze środków Miej-
skich Programów Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych  lub Ośrodków 
Pomocy Społecznej, pozostałe 
50 % pokrywa organizator, ze 
środków własnych i darowizn 
sponsorów. Dla wielu koloni-
stów były to pierwsze wakacje 
spędzone poza domem. Dzieci 
zwiedzały w Krakowie ogród 
zoologiczny. Wszystkim bardzo 
się podobało w DinoZotarLan-

„ Poznajemy język, kulturę 
i historie sąsiada” to tytuł projek-
tu realizowanego przez młodzież 
ZSE na terytorium Ukrainy. 42 
jego uczestników przebywało z 
rewizytą w Nowym Mieście w ob-
wodzie starosamborskim, gdzie 
znajduje się szkoła partnerska, 
z którą nawiązaliśmy kontakt z 
pomocą proboszcza tamtejszej 
parafii ks. Krzysztofa Jamry – ab-
solwenta gorlickiego „Ekonomi-
ka”. W trakcie realizacji projektu 
młodzież uczyła się praktycznych 
podstaw języka ukraińskiego, 
poznawała kraj, zwyczaje, a także 
historię tamtego regionu, która 
jest ściśle związana z naszą. Mie-
liśmy okazję przekonać się o tym 
podczas zwiedzania Cmentarza  
Łyczakowskiego, kiedy poszuki-
waliśmy grobu burmistrza Gorlic, 
a zarazem założyciela parku miej-
skiego, Wojciecha Biechońskiego. 
Nasze prawie godzinne grupowe 
poszukiwania mimo fotografii 

W dniu 1 sierpnia br. 
(sobota) Zarząd Osiedla nr 
5 – „Osiedle Młodych” – był 
organizatorem wycieczki do Sa-
noka i Komańczy dla dorosłych 
mieszkańców osiedla. W Sanoku 
zwiedziliśmy Muzeum Budownic-
twa Ludowego i skansen, gdzie 
poznaliśmy charakterystyczne 
budynki oraz zagrody łemkow-
skie i bojkowskie z przełomu XIX 
i XX wieku, a także budownictwo 
sakralne z tego okresu i starsze. 
Było to bardzo ciekawe przeżycie 
dla wszystkich uczestników. W 

dzie w Zatorze koło Wadowic oraz 
w Zakopanem, gdzie podziwiali 
skocznię narciarską i zwiedzali 
kościółek na Jaszczurówce.

Młodzież była też w Starym 
Sączu i Krynicy Zdroju. Uczestnicy 
kolonii zapoznali się rówież z za-
bytkami Nowego Sącza. Wszyscy 
aktywnie brali udział w kursach 
tańca, konkursach, grach, zaba-
wach i rozgrywkach sportowych. 
Dzieci uczestniczące w kolonii 
aktywnie wypoczęły przed nowym 
rokiem szkolnym, a jednocześnie 
zostały zachęcone do lepszej nauki 
w szkole jako gwarancja lepszego 
życiowego startu. Dobra tradycja 
kolonii są podarunki książkowe , 
które otrzymuje każdy uczestnik. 
Bardzo często sa to pierwsze 
własne książki, jakie młodzi ludzie 
mają w ręce.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości 
Ośrodka Profilaktyki Społecznej w 

Nowym Sączu.

nagrobka i pewnych wskazówek, 
spełzły na niczym. Być może uległ 
on zniszczeniu, bo ta część cmen-
tarza jest szczególnie zaniedbana. 
Wśród miast, które udało nam się 
zwiedzić były: Lwów, Drohobycz, 
Truskawiec, Mościska  i Sambor. 
Obejrzeliśmy również zamki w 
Olecku, Złoczowie i Podhor-
cach. Ich stan pozostawia wiele 
do życzenia.  Podczas pobytu 
uczestnicy byli zdumieni mnogo-
ścią polskich akcentów i bardzo 
dobrą znajomością języka polskie-
go przez partnerów ukraińskich. 
Realizacja projektu była możliwa  
dzięki finansowemu wsparciu 
Narodowego Centrum Kultury, o 
które postarało się działające od 
2002 r. przy ZSE Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Regionów 
Przygranicznych i Aktywizacji 
Zawodowej Młodzieży. Koordy-
natorem i autorem projektu była 
mgr Małgorzata Miękisz – Muller 
– nauczyciel ZSE.

Komańczy naszym celem był 
klasztor Sióstr Nazaretanek, gdzie 
w latach 50-tych ubiegłego wieku 
więziony był kardynał Wyszyński. 
Na zakończenie wycieczki w za-
jeździe „Kuźnia” w Pielgrzymce 
wszyscy zjedliśmy wspólny obiad 
i w godzinach wieczornych wró-
ciliśmy do Gorlic. Zarząd Osiedla 
pragnie serdecznie podziękować 
firmie NOWEX za wysoce profe-
sjonalny transport. 

Kazimierz Korba

Zarząd Osiedla nr 5 

KOLONIA W CHEŁMCU

WAKACYJNA WYCIECZKA

GORLICKA MŁODZIEŻ
 NA UKRAINE

Nie znaleźli grobu burmistrza Biechońskiego
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

To nie tylko śpiewać psalm
Uwielbienia- przywoływać
Zorzę z radością doznania

Kochać
To mieć serce otwarte dla

Bliźnich i dla kwiecia przy
Kamiennej drodze- starego
Drzewa z znakami historii

Kochać
Znaczy być w czasie i

Miejscu- które wskazał los
Szanować groby- osłaniać

Przed zapomnieniem-
Kochać

Znaczy tworzyć piękno- 
Promieniem życzliwości

Rozświetlać nieurodzaj zgody
Wiary zarzewiem rozświetlać

Zwątpienie- samotnym otworzyć
Okno ulgi- dobro rozsiewać – a

Dopełni się cud miłowania..

Wesoło spędzali czas 
działkowicze dnia 15 sierpnia 
br. w Rodzinnym Ogrodzie Dział-
kowym im. Władysława Łokietka 
w Gorlicach. Zarząd ogrodu, pod 
przewodnictwem prezesa Janusza 
Serwońskiego, zorganizował zaba-
wę z okazji Dnia Działkowca. Do 
tańca przygrywała wspaniała mu-
zyka, a żeby nie zabrakło nikomu 
siły do zabawy, Zarząd pomyślał 
również o smacznych potrawach, 

Długoletnie utyskiwa-
nia ludzi na stan nawierzchni 
przejścia koło bloków nr 33, 
37 i 39 przy ulicy Słowackiego, 
które stanowi dojście przez 
mostek na Stróżowiance do 
ulicy Konopnickiej – doczekało 
się rozwiązania.  Prace wyko-
nane na tym odcinku objęły nie 
tylko samo dojście do mostka, 
ale też bezpieczny dojazd do ga-
raży, zwiększono również ilość 
miejsc parkingowych. Przejście 
to, podobnie jak ulica Ogrodo-
wa, zgodnie z planem podziału 
miasta na zarządy osiedli leży 
na obszarze Zarządu Osiedla 
Nr 12- Krasińskiego, natomiast 
administracyjnie podlega Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Osiedle 
Młodych”. Pomijając te względy, 

przystąpienie do remontu tego 
przejścia pociągało za sobą po-
konanie rozwiązań technicznych, 
uzgodnień – teren uzbrojony 
w różne media - no i finansów. 
Problemy pokonano, znalazł siłę 
wykonawca, firma z Gorlic „Glim-
Bud”, która wykonała bardzo 
solidnie. Od 1 sierpnia ludzie 
korzystają z nowego przebudo-
wanego przejścia.  Jak wynika z 
uzyskanych informacji w Zarzą-
dzie Spółdzielni koszt inwestycji 
wyniósł około 300 tysięcy złotych, 
z czego 2/3 przypadło do pokrycia 
przez S.M. „Osiedle Młodych”, a 
1/3 przez MPGK, natomiast koszty 
przerzucenia kabli energetycznych 
wzięło na siebie przedsiębiorstwo 
energetyczne. 

J.Z.

Zrealizowane„utyskiwanie”

które przygotował przy wydatnej 
pomocy pań: Krystyny Wszołek 
oraz Urszuli Góral. Goście bawili 
się do późnych godzin nocnych. 
Dziękując wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowa-
nia obchodów Dnia Działkowca, 
będę czekać na następną zabawę 
do przyszłego roku.

Działkowiczka z ogrodu A

Autorem  wiersza jest 
Bronisława Betlej, poetka 
mieszkająca od 1950 r. w Jedli-
czu k. Krosna. Ale swoją "broszę 
serca"  na zawsze zatrzymała na 
Ziemi Gorlickiej . Tutaj, w Domi-
nikowicach przyszła na świat 26 
sierpnia 1928 r. W 81. rocznicę 
"Kurier" o Pani Bronisławie pa-
mięta. Pamięta o pełnej mądrości 
i ponadczasowej zadumy poezji. 
Jestem przekonanny że wiersz 
"Kochać" wyraża w pełni serce 
i duszę Mistrzyni poetyckiego 
słowa. Życzenia zdrowia, pogody 
ducha, poetyckich natchnień !

Kochać ZABAWA W OGRODZIE
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9.08. br. Koło Miejskie 
PTTK zorganizowało drugą da-
leką wyprawę na południowo-
wschodnią Słowacje. Naszym 
celem było poznanie pięknego 
i nieznanego terenu górskiego 
Vihorlat. Pojechaliśmy znowu 
pełnym autobusem 50 osób przez 
Barwinek, Humenne, Śninę do 
miejscowości Zemplińskie Ham-
re- strona północna Vihorlatu. 
Wyszliśmy szlakiem leśnym (żół-
tym) bardzo słabo oznakowanym 
i kamienistym na przełęcz, skąd 
można zejść do jeziora Morskie 
Oko (55 min.) lub wyjść na szczyt 

Śninsky Kameń 1005 m (35 min.). 
Piękne jezioro górskie o szerokości 
312 m, długości 755 m, głęboko-
ści 28 m znajduje się w kraterze 
wulkanu. Woda czysta, przejrzysta 
oraz ryby – 13 gatunków, małe i 
duże, inne nawet kolorowe. Duże 
podobno „jedzą” z ręki wszystko 
jak leci, a kolorowe odpędzają 
amatorów kąpieli lub kłusownic-
twa, bo „atakują” jak piranie, tak 
mówił nieznany turysta bez buta 
i stopy. Wokół jeziora ścieżka 
spacerowa, góry, lasy- krajobraz 
filmowy. Powyżej przełęcz i Śnin-
ski Kameń. To następny rezerwat 

przyrody. Na prawo olbrzymia 
skała wulkaniczna częściowo 
porośnięta, wyjście po drabinach 
(łatwe) płaski szczyt i widoki, 
widoki na wszystkie strony i na 
Morskie Oko w dole. Na lewo 
znowu olbrzymia skała, wyjście 
po stalowej drabinie (łatwe) i 
zapierające dech dalekie widoki 
na stronę polską, ukraińską, wę-
gierską, a w pogodne dni na Ta-
try i góry, doliny, lasy i okoliczne 
miasta. Ze szczytu schodziliśmy 
wg. Słowaków na „skróty” szla-
kiem zielonym nieoznakowanym, 
zniszczonym i kamienistym, co 

nie wyszło wszystkim na zdrowie 
(nie polecamy). Poznaliśmy część 
Chronionego Obszaru Krajobra-
zowego Vihorlat, który skupia 
kilka rezerwatów przyrody. W 
drodze powrotnej ponownie od-
wiedziliśmy piękne Humenne. 
Wybieramy się znowu za rok.  
Hej, hej, pozdrawiamy turystów 
i zapraszamy na nasze wycieczki, 
chętnych do odkrywania nowych 
ciekawych terenów. 

Tadeusz Ćwiklik 

Fot. B. Lewek

WĘDROWANIE Z PTTK - VIHORLAT NA SŁOWACJI

Pożegnanie wakacji z GCK - IV Gorlicki Piknik Rodzinny
Pogoda dopisała. Piękna i 

słoneczna niedziela zgromadziła 
wielkie rzesze gorliczań. Warto  
było spędzić popołudnie w Par-
ku Miejskim. Miłośnicy Orkiestry 
Dętej wysłuchali koncertu. So-
listki GCK udowodniły, że mogą 
śpiewać w Szansie na sukces. 
Wiesław Jaśkowski z córką 
Klaudią przekonali, że "Świat 
magii i iluzji" zawsze wzbudza 
emocje. Dzieci rozbawił Clown 
Taperini. Młodzież szalała przy 
koncercie "Down 2 No None", 
"Back Off". Wszystkie pokolenia 
oklaskiwały "Korda Nebeski 
Band" a widowisko "Arche" w 
wykonaniu grupy GCK "Shade" 
przekonało wszystkich do Te-
atru Eksperymentalnego Iwony 
Strusińskiej- Dziewic.

fot. A. Nowak
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I. TURNIEJ KOSZYKÓWKI 
„TRÓJKI” CHŁOPCÓW

Turniej został zorganizo-
wany w ramach  „II WAKACJA-
DY 2009” w dniu 20 sierpnia 
br. na boiskach przy MZS nr 4 w 
Gorlicach. Do turnieju zgłosiło się 
trzy zespoły.  Zwyciężyła  drużyna 
„Mega Mass” Gorlice w składzie: 
Kacper Jaworski, Norbert Nowak, 
Dawid Łukaszyk na drugim miej-
scu uplasowali się „Łowcy” Gor-
lice  - Daniel Pastuszak, Mariusz 
Nowacki , Piotr Setlak a na trzecim 

SERWIS 
SIERPNIOWY

lińska; Karolina Firlit / Adrianna 
Góra. Wszystkie zawodniczki 
reprezentowały UKS „KROMER” 
Gorlice. Najlepszą zawodniczką 
turnieju została Karolina Różycka. 
Za miejsca 1-3 zespoły otrzymały 
upominki rzeczowe, pamiątkowe 
dyplomy, wyróżniona zawodnicz-
ka upomniek rzeczowy. 

 III. TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
„SZÓSTKI”

 

Turniej odbył się w dniu 22 
sierpnia br. na boisku sportowym 
o sztucznej murawie. Zgłosiło 
się osiem zespołów. W wyniku 
losowania nastąpił podział na 
dwie grupy.  W grupach „każdy 
z każdym”, zwycięzcy grup roze-
grali mecz o miejsce 1-2, zespoły 
z drugich miejsc w grupach wal-
czyły o miejsca 3-4. Czas gry 2 x 
10 minut. Spotkania sędziowali: 
Andrzej Rak, Kazimierz Szura, 

„ Rock The Rim Team” Gorlice - 
Wojciech Sokołowski, Łukasz 
Gawlik, Paweł Damasiewicz, Piotr 
Maniak – rez. Wszystkie zespoły 
otrzymały upominki rzeczowe i 
pamiatkowe dyplomy. Spotkania 
sędziowali: Andrzej Rak, Stanisław 
Mika i Stanisław Szura.

II. TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻO-
WEJ DZIEWCZĄT

Turniej odbył się 21 sierp-
nia br. na boiskach przy basenie 
otwartym OSiR Gorlice w ramach 
”II  WAKACJADY 2009”. Zgłosiło 
się 8 par. Ostateczna kolejność: 
1. Ewa Wojdyła / Kinga Kozyra; 2. 
Karolina Różycka / Minika Kosiba; 
3. Elżbieta Wilczkiewicz / Wero-
nika Wilczkiewicz; 4. Magdalena 
Deć / Katarzyna Kukuła; 5-6.   Ewa 
Niemiec / Ewelina Gerhardt; Kinga 
Kukuła / Katarzyna Markowicz; 7-
8.   Karolina Szpyrka / Aneta Ku-

Mariusz Wrażeń.

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ:
1. FC Belfast; 2. Drink Team; 3. 
Kopeczna; 4. FC Ściegienny; 5. FC 
Korczak; 6. Masakra Biedowa; 7. 
LZS Promocja

Królem strzelców został 
Roman Pałys  – 6 bramek, naj-
lepszym zawodnikiem turnieju zo-
stał Marek Wszołek a najlepszym 
bramkarzem Bartłomiej Krynicki. 
Za miejsca 1-3 zespoły otrzymały 
statuetki oraz upominki rzeczo-
we, za miejsca 1 – 3 pamiątkowe 
dyplomy. Wyróżnieni zawodnicy 
otrzymali upominiki rzeczowe.

Organizatorami imprez 
w ramach WAKACJADY 2009 
byli: Stowarzyszenie „Nasze 
Miasto’”, Urząd Miasta Gorlice 
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gorlicach.

EWA WOJCIECHOWSKA


