
31 grudnia 2008 r. po raz osiemnasty odbył się Gorlicki Bieg Sylwestrowy organizowany przez Urząd Miejski, Lekkoatletyczne 
Stowarzyszenie Ziemi Gorlickiej „Maraton” i OSiR Gorlice. Pogoda wymarzona. Przy temperaturze - 4o C i bezchmurnym niebie z 
gorlickiego Rynku wystartowało łącznie 151 zawodników. Bieg odbywał się na dwóch dystansach- 10 km i 5 km. Do biegu na 10 
kilometrów zgłosiło się 115 osób, w tym 101 mężczyzn i 14 kobiet. Ukóńczyło 111 zawodników.

GORLICKI BIEG SYLWESTROWY - POŻEGNAŁ 2008 ROK
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2 stycznia br. w hotelu „Margot” odbyło się Noworoczne Spo-
tkanie władz miasta Gorlice z przedstawicielami instytucji, służb 
państwowych, duchowieństwa, firm, szkół, spółdzielni, polityków 
i samorządowców. Wśród zaproszonych gości byli parlamentarzy-
ści: senator Stanisław Kogut, senator Stanisław Skorupa, posłanka 
Barbara Bartuś, poseł Witold Kochan oraz władze powiatu gorlickie-
go- przewodniczący Rady Powiatu Marek Bugno, starosta Mirosław 
Wędrychowicz i jego zastępca Karol Górski. Szczególnym gościem 
był Honorowy Obywatel m. Gorlice, ks. Prałat Józef Micek.

XVII Finał WOŚP w Gorlicach

NOWOROCZNE SPOTKANIE
FOT. PIOTR GAJDA

11 stycznia br.  w Gorlicach odbył się XVII finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulice i drogi powiatu gorlickiego 
wyruszyło 145 wolontariuszy, którzy  kwestowali na rzecz dzieci z 
chorobami nowotworowymi. W roku ubiegłym w Gorlicach zebrano 
42 235,21 złotych. W tym roku  przekroczono już kwotę 57 500 zł. 
Trwają ostatnie rozliczenia i do końca stycznia będziemy znali osta-
teczny wynik. Pieniądze zebrane do puszek liczyły wolontariuszki z 
banku PeKaO S.A. o/ Gorlice. W dniu finału na gorlickim rynku można 
było zobaczyć pokazy służb ratowniczych i interwencyjnych.  

Na scenie w Gorlicach zagrały rodzime zespoły : „Tymczasem”, 
„ ATak Nawiasem” oraz „ Down 2 None”, „Cross Fire”. Gościnnie 
w Gorlicach i Bieczu wystąpiły zespoły, które organizatorzy wybrali 
z Banku Wykonawców WOŚP-u ( za koncerty w tym dniu wykonawcy 
nie pobierali honorarium ): „Bongo Jeruzalem” z Trzebini oraz zespół 
„Jupa” z Rzeszowa. 

Kulminacyjnym punktem XVII finału było światełko do nieba. W 
świetle pochodni pojawiły się wtedy w efektownym tańcu opiekuńcze 
anioły z formacji Shade . Punktualnie o godz.20.00 w obrębie rynku 
wygaszono  światła  i w niebo poszybowały setki  sztucznych ogni.

c.d str. 10

FOT. PIOTR GAJDA

W świąteczno-noworoczny nastrój wprowadził zespól z MDK w 
Gorlicach. Miniony rok podsumował burmistrz Kazimierz Sterkowicz, 
informując równocześnie o planach władz miasta w 2009 roku. No-
woroczny toast wzniósł przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał. 
A później były życzenia, życzenia, życzenia 

(Rozmowa „Kuriera” z burmistrzem K. Sterkowiczem, s.5).

FOT. PIOTR GAJDAFOT. PIOTR GAJDA
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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

16 stycznia br. przy po-
mniku Bezimiennych Bohaterów 
obok „Szklarczykówki” odbyła 
się rocznicowa uroczystość 
wyzwolenia Gorlic spod okupa-
cji niemieckiej. 64 lata temu, 
w wyniku zimowej ofensywy 
wojska radzieckiej Czerwonej 
Armii- oddziały pod dowódz-
twem płk. Fiodora Daniłowicza 
Bolbata, tocząc walki z ucieka-
jącymi Niemcami wkroczyły na 
gorlicki Rynek. 

W swoim wystąpieniu 
do kombatantów walczących o 
niepodległość ojczyzny oraz do 
gorlickiej młodzieży, burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz podkreślił, 
że dzień ten powinien być dniem 
wspomnień i pamięci. Powin-
niśmy pamiętać o ponad 8600 
mieszkańcach powiatu gorlic-
kiego zamordowanych przez hi-

„Mówił Pan- „Należę do 
Gorlic”. Dziś, w imieniu władz 
Twoich Gorlic,  żegnam Pana, 
Pułkowniku Antoni Maziarski. 
Żegnam wiernego Syna Ziemi 
Gorlickiej, Przyjaciela Gorlic. 
Odchodzisz na swą żołnierską, 
wieczną wartę, pozostawiając 
nam przesłanie wierności ideałom, 
o które walczyłeś: wolność, nie-
podległość, miłość Ojczyzny. 
Panie Pułkowniku, będziemy 
wierni tym wartościom. Cześć 
Twojej pamięci”. Tymi słowami 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz 
kończył swoje wystąpienie przy 
trumnie ś.p. ppłk. Antoniego Ma-
ziarskiego w dniu 16 stycznia br. 
w kościele p.w. Narodzenia NMP 
w Gorlicach. Zmarł 14 stycznia w 
Gorlicach, do których powrócił 
po 67 latach swojej żołnierskiej 
tułaczki. Dwa lata temu, 2 stycz-
nia 2007 roku na Noworocznym 
Spotkaniu meldował burmistrzo-
wi swój powrót. Długie, bogate w 
wydarzenia życie Zmarłego przy-
pomniał prezes gorlickiego koła 
ŚZŻ Armii Krajowej, Jan Juruś. 
Chociaż urodził się w Szaflarach, 
dzieciństwo i młodość- najpięk-
niejsze lata- spędził w Gorlicach. 
Mieszkał w budynku Poczty 
Polskiej, której naczelnikiem był 

ojciec, legionista, AK-owie. Swój 
żołnierski los rozpoczął tragiczne-
go września 1939 roku w walkach 
na Kresach. Później był obóz 
internowanych na Węgrzech, 
ucieczka, Włochy, Francja, 10. 
Pułk Strzelców Konnych, Wielka 
Brytania, I Dywizja Pancerna gen. 
Stanisława Maczka, udział w kam-
panii wyzwolenia Francji, Belgii, 
Holandii, Niemiec. Pozostał na Za-
chodzie, żyjąc tęsknotą i nadzie-
ją, że kiedyś powróci do wolnej 
Polski, do Gorlic, o których śnił. 
Aktywnie działał w środowisku 
kombatanckim. Był inicjatorem 
upamiętnienia gorlickich pocz-
towców- patriotów poległych za 
Ojczyznę. Wśród nich był ojciec, 
którego pożegnał w 1939 roku i 

tlerowskiego okupanta, o blisko 
8400 wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych i na roboty 
przymusowe do III Rzeszy. Po-
winniśmy pamiętać i oddać hołd 
2790 więźniom gestapo, którzy w 
„Szklarczykówce” poddawani byli 
torturom oraz 293 osobom zamę-
czonym na śmierć w celach tego 

budynku. Wyrazem tego hołdu jest 
właśnie pamięć, złożone wieńce i 
kwiaty przez przedstawicieli śro-
dowisk kombatanckich, władz 
miasta i powiatu- burmistrza Kazi-
mierza Sterkowicza oraz Starosty 
Mirosława Wędrychowicza.

(d)

64. ROCZNICA WYZWOLENIA GORLIC 

NALEŻAŁ  DO  GORL IC

nigdy więcej nie zobaczył. Od dziś 
jest z nim na żołnierskiej Wiecz-
nej Warcie. Jest wśród tych- jak 
powiedział w homilii ks. prałat 
Stanisław Górski- którzy pozo-
stali wierni trzem wartościom: 
Bóg- Honor- Ojczyzna.

Roman Dziubina

1921 - 2009

Ostatnie pożegnanie ś.p. ppłk. Antoniego Maziarskiego 
żołnierza Września, Sił Zbrojnych na Zachodzie
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W dniu 8 stycznia br. od-
była się urodzinowa uroczystość 
Apolonii Wierzbickiej, mieszkanki 
Domu Pomocy Społecznej w Gor-
licach, która 5 stycznia 2009 roku 
ukończyła 100 lat. W uroczystości 
uczestniczyła najbliższa rodzina, 
przybyli też przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego – z-ca starosty 
Karol Górski, władz Miasta Gorlice, 
Urzędu Gminy oraz Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych. Zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel, w 
obecności Sekretarz Miasta Marii 
Kuźniarskiej- Pęczek oraz kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego Danuty 
Zakrzewskiej przekazał list gratula-

W dniu 23.12.2008r. w 
Klubie Abstynenta „Egida”od-
było się spotkanie opłatkowe,  
uczestniczyli burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz, wicestarosta Karol 
Górski, z-ca przewodniczącego 
MKRPA Zbigniew Grygowicz,  
członek MKRPA Piotr Gajda, dy-
rektor CTU Grażyna  Rychlicka 
– Schirmer. Obecnie klub zrzesza 
ponad 53 członków. Atmosfera w 
tym przedświątecznym dniu była 
ciepła i serdeczna. Tradycyjnie 
już spotkanie rozpoczęto kolędą. 
Później był czas życzeń ze strony 
gości. Dyrektor Centrum Terapii 
Uzależnień Grażyna Rchlicka 

Stu la tka –  Jub i la tka cyjny, kwiaty i życzenia wszelkiej 
pomyślności od przewodniczącego 
Rady Miasta, Bogdana Musiała i 
burmistrza Kazimierza Sterkowi-
cza. Pani Apolonia Wierzbicka jest 
od 2001 roku pensjonariuszką 
DPS przy ul. Sienkiewicza. Pocho-
dzi z Szymbarku. W czasie wojny 
udzielał korepetycji miejscowym 
dzieciom. Zawsze była osobą 
pogodnej natury, optymistycznie 
nastawioną do życia i ludzi, co 
pozwala jej dożyć tak sędziwego 
wieku.  W swoim imieniu życzymy 
pani Apolonii kolejnych 100 lat 
życia w zdrowiu i pomyślności. 

P.G.  

Spotkanie Opłatkowe w 
Stowarzyszeniu GKA „EGIDA”

– Schirmer życzyła wszystkim, 
aby podążając drogą abstynencji, 
drogą nowego sposobu życia, 
zmieniali swoje myślenie i postę-
powanie uczestnicząc w spotka-
niach integracyjnych klubu , by 
podjęta abstynencja była radosna i 
satysfakcjonująca. Prezes klubu J. 
Taboł wyraził swoją wdzięczności 
władzom miasta za zrozumienie 
problemu i wspieranie działal-
ności klubu, życząc wszystkim 
pogody ducha, spokojnych 
radosnych Świąt i Szczęśliwego 
Nowego Roku. Wszyscy połamali 
się opłatkiem.

Informuje, że w 2008 roku:
1.  Zameldowano 236 osób spoza 

terenu miasta na pobyt stały.
2.  Zameldowano 311 osób spoza 

terenu miasta na pobyt czaso-
wy trwający ponad 3 m-ce .

3.  Wpłynęło 29 wniosków o wy-
meldowanie z pobytu stałego 
w drodze decyzji administra-
cyjnej.

4.  Dokonano 467 przemeldowań 
z ulicy na ulicę.

5.  Wymeldowano 332 osoby z 

pobytu stałego poza granice 
administracyjne naszego 
miasta.

6.  Na pobycie czasowym trwają-
cym ponad 3 m-ce przebywało 
poza Gorlicami 369 osób. (Są 
to przeważnie osoby studiu-
jące, które dokonały zamel-
dowania w miejscu pobytu 
czasowego).

7.  Założono 357 *kart osobo-
wych mieszkańca /tzw.KOM-
y/ w tym: 163* dziewczynki, 

194* chłopców.
8.  W kartach osobowych miesz-

kańców odnotowano 400 
małżeństw, oraz 84 rozwody.

9.  Z kartoteki osobowej naszego 
miasta wyłączono 183 KOM-y 
osób zmarłych.

10.Wydano gorliczankom i 
gorliczanom 2947 dowodów 
osobistych. 

11.Udzielono 276 odpowiedzi na 
wnioski o udostępnienie da-
nych osobowych dotyczących 

mieszkańców Gorlic.
12.Na prośbę mieszkańców 

wydano 152 zaświadczenia o 
pobycie stałym. 

13.W dniu 31.12.2008 r  Gorlice 
liczyły 29 427 osób, są to oso-
by zameldowane w Gorlicach 
na pobyt stały, w tym: 15 335 
kobiet, 14 092 mężczyzn.

* Dane mogą ulec zmianie w 
związku z wpływającymi 
informacjami od urzędów 
krajowych i zagranicznych.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIEJSKIEGO W GORLICACH 

Po ustawieniu ekranów 
wzdłuż obwodnicy – ulicy 
Parkowej, zaistniała potrzeba 
wykonania bezpiecznego przej-
ścia w kierunku Zawodzia dla 
mieszkańców Oś. Krasińskiego. 
Doszło do porozumienia pomiędzy 
prywatnym właścicielem terenu a 
Urzędem Miasta Gorlice  pod wy-
konanie ciągu pieszo – jezdnego. 
Powstał łącznik z prawdziwego 
zdarzenia, co widać na zdjęciu, 
łączący ulicę Rzeźniczą z tere-
nem Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Krasińskiego”, dojazd do ist-

INWESTYCJA Z HISTORIĄ
niejących garaży mieszkańców 
spółdzielni mieszkaniowej, do 
terenu pod zabudowę przyszłych 
garaży. Powstały łącznik określić 
można jako prezent gwiazdkow 
dla mieszkańców osiedla „Kra-
sińskiego”, „Młodych” z uwagi 
na termin jego oddania . Stworzył 
dla nich bezpieczne przejście na 
Zawodzie, na plac targowy, do 
pawilonu handlowego „Lidl”, zimą 
na lodowisko, latem na basen dla 
dzieci. 

J.Fus
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K.G. - Panie Burmistrzu, 
pożegnaliśmy 2008 rok, prosze o 
jego ocenę, zwłaszcza realizację 
budżetu.

K.S. - Miniony rok mo-
żemy ocenić jako pomyślny dla 
naszego miasta, wypełniony 
wytrwałym wykonywaniem za-
dań, za które odpowiada Rada 
Miasta, Burmistrz i Urząd Miejski. 
Założenia budżetu miasta zostały 
zrealizowane. Wpływy na konto 
gminy miejskiej Gorlice wyniosły 
ponad 65,5 mln zł tj. o 2 200 tys. 
zł powyżej planu, głównie z tytułu 
sprzedaży mienia komunalnego o 
750 tys. zł,udziału w podatku do-
chodowym od osób fizycznych o 
893 tys. zł i odsetek  od wolnych 
środków finansowych o 505 tys. 
zł. Szczególnie korzystne były 
wpływy z tytułu udziału w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, 
które wyniosły prawie 13 mln zł 
i stały się dla miasta głównym 
źródłem dochodów własnych.  

Wydatki budżetu w roku 2008 
wyniosły ponad 66 110 tys. zł, 
w tym majątkowe 13 698 tys. zł 
czyli 20,8% wydatków ogółem. W 
wydatkach bieżących dominowały 
nakłady na oświatę i wychowanie, 
pomoc społeczną, remonty dróg, 
gospodarkę komunalną i mieszka-
niową. Łączne zadłużenie budżetu 
na koniec 2008 roku zamknęło się 
kwotą 6 083 tys.zł. Utrzymywana 
jest zasada zaciągania kredytów 
wyłącznie na inwestycje oraz 
zachowywania równowagi po-
między dochodami i wydatkami 
bieżącymi. 

K.G. - A realizacja zadań 
inwestycyjnych?

K.S. -Do ważniejszych inwe-
stycji zakończonych w 2008 roku 
możemy zaliczyć: Dom Polsko 
- Słowacki, na który otrzymaliśmy 
dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 1 450 tys. zł;  przebu-
dowę Miejskiego Przedszkola Nr 1 
z dostosowaniem dla dzieci niepeł-
nosprawnych z dofinansowaniem 
kwotą 150 tys. zł z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych;  przebudowę 
ulic Pięknej, Makuszyńskiego, 
Korczaka, Zielonej, Kopernika, Łu-
kasiewicza, Rzeźniczej - bocznej, 
- remont nawierzchni ulic Asnyka, 
Pocieszka, Hallera, Wspólnej - 
bocznej, Kochanowskiego; prze-
budowę chodników na ulicach 
Cichej, Hallera, Wincentego Pola, 

Ogrodowej, Słonecznej, Konop-
nickiej, Kopernika a wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym na 
ulicach Michalusa   i Krakowskiej; 
termomodernizację 7 bloków 
mieszkalnych komunalnych; 870 
m nowej kanalizacji sanitarnej; 
boisko ze sztuczną nawierzchnią 
i prace modernizacyjne w Krytej 
Pływalni, na stadionie i na stokach 
narciarskich w Małastowie na kwo-
tę 1 275 tys. zł, w tym 300 tys. zł z 
funduszy zewnętrznych; wykonanie 
oświetlenia ulic Zielonej, Zakole, 
Sikorskiego, Orzeszkowej, Pod 
Lodownią, Sokolskiej i Kochanow-
skiego o łącznej długości 2 900 m; 
modernizację i rozbudowę stacji 
paliw MZK za kwotę netto 674 tys. 
zł. Łącznie z dokumentacją projek-
tową realizowaliśmy 82 zadania 
inwestycyjne o różnym zakresie 
rzeczowym i finansowym, w tym 
15 dokumentacji projektowych. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej poniosło 
nakłady netto w wysokości  ponad 
1 440 tys. zł na modernizację sieci 
i urządzeń ciepłowniczych oraz 
wodociągowych. Miasto wzbo-
gaciło się też o zmodernizowaną 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad drogę 
krajową Nr 28 obejmującą ulice 
Kościuszki, Parkową i Biecką, a 
także o nową nawierzchnię na od-
cinku ulicy powiatowej Kardynała 
Wyszyńskiego. 

K.G. - Panie Burmisrzu je-
steśmy u progu 2009 roku. Proszę 
wskazać priorytety i ważne zada-
nia tego roku.

K.S.- W dniu 29 grudnia 
ubiegłego roku Rada Miasta przyję-
ła budżet na 2009 rok przewidujący 

R O Z M O W A  K U R I E R A  
O minionym roku i planach na 2009 rok z
burmistrzem Kazimierzem Sterkowiczem

dochody w wysokości 59 770 tys. 
zł i wydatki w wysokości 67 656 
tys. zł, w tym wydatki majątkowe 
13 690 tys. zł. Największe nakłady 
skierowano na drogi - 6 400 tys. 
zł i gospodarkę mieszkaniową 
- prawie 6 mln zł. Ukończona 
zostanie budowa budynku komu-
nalnego o 44 mieszkaniach. Przy 
dofinansowaniu kwotą 2 mln zł z 
Narodowego Programu Rozwoju 
Dróg Lokalnych wybudowana zo-
stanie ulica Żeromskiego, łącznik 
ulic Pod Lodownią i Węgierskiej 
oraz przebudowane pozostałe 
odcinki ulic Żeromskiego, Pod 
Lodownią, Armii Krajowej i Szpi-
talnej w ciągu komunikacyjnym 
łączącym drogę krajową Nr 28  z 
drogami wojewódzkimi Nr 993 
i 997. Zaawansowane zostaną 
prace koncepcyjne i projektowe 
obejść drogowych miasta od 
strony południowej i zachodniej 
a także ciągu drogowego od 
ulicy Kołłątaja ulicami Korczaka i 
Sikorskiego do ulicy Stróżowskiej 
i Wyszyńskiego. W najbliższych 
tygodniach opracowany będzie 3 
- letni program budowy mieszkań 
socjalnych na lata 2009-2011. Kil-
ka projektów złożonych zostanie 
w ramach naborów do Małopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego i Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko. To tylko niektóre, ważniejsze 
zadania naszej miejskiej gminy na 
2009 rok. Mam też nadzieję, że 
będzie to dobry rok dla naszego 
miasta, dla  instytucji  i firm. Mam 
nadzieję, że zagrożenia, o których 
głośno w ostatnich miesiącach, 
nie dotkną gorlickich przedsię-
biorstw i ich pracowników. Tego 
życzę sobię i mieszkańcom.

29 grudnia 2008 r. odbyło 
się XXXII posiedzenie Rady 
Miasta. Zasadniczym punktem 
tej ostatniej sesji 2008 r. było 
uchwalenie budżetu m. Gorlice 
na 2009 r. Debata i praca nad 
projektem uchwały budżetowej 
były wyjątkowo krótkie – trwały 
tylko 6 tygodni. Przedstawiając 
projekt, burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz podkreślił, że docho-
dy i wydatki ujęte są w sposób 
realny, chociaż zwrócił uwagę, że 
„ nie da się wykluczyć negatywne-
go wpływu na realną gospodarkę 
skutków załamania się rynku 
finansowego w ostatnich mie-
siącach”. To może spowodować, 
konieczność „pewnych korekt po 

stronie dochodów i wydatków”. Te 
zmiany mogą też być nieodzowne, 
jeżeli „uda się uzyskać dofinan-
sowanie z funduszy unijnych na 
rewitalizację centrum, drogę w 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 
termomodernizację obiektów pu-
blicznych”. Zdaniem burmistrza  
projekt budżetu, po wprowadzo-
nych w wyniku wniosków Komisji 
Budżetu i Finansów autoporawek, 
przewiduje dochody w wysokości 
59 770 033 zł oraz wydatki w 
wysokości 67 656 033 zł, w tym 
wydatki bieżące – 53 985 833 zł 
i wydatki majątkowe 13 690 200 
zł. Wydatki inwestycyjne pokryte 
zostaną w 42 % z dochodów wła-
snych i w 58 % kredytów i poży-

Ostatnia Sesja 2008 roku czek. Deficyt budżetowy założony 
na poziomie 7886 000 zł, a zadłu-
żenie miasta na koniec 2009 r, w 
kwocie 11484 000 zł, co stanowi 
19,2 % planowanych dochodów. 
Zdaniem przewodniczącego Komi-
sji Budżetu i Finansów, Aleksandra 
Kumorkiewicza, „budżet jest do-
brze przygotowany, a zadłużenie 
na poziomie bezpiecznym”. 
Pozytywne były też opinie pozo-
stałych komisji oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. W jawnym 
głosowaniu 18 radnych poparło 
projekt uchwały budżetowej na 
2009 r., 3 osoby się wstrzymały. 
Ponadto podjęto uchwałę w „spra-
wie górnych opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za 
usługi w zakresie odbierania od-
padów komunalnych oraz usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych”; w sprawie 
zmiany budżetowej m.Gorlice 
na 2008 r; w sprawie ustalenia 
wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 
2008 r. ( zadania inwestycyjne, w 
których ostatecznym termin do-
konania wydatku zaznaczono jako 
31 stycznia 2008 r. są całkowicie 
ukończone lub na wykończeniu, 
a płatności będą następować w 
styczniu 2009 r. Opóźnienia w 
płatnościach dla zadań, dla któ-
rych zaznaczono dalszy termin 
dokonania wydatku wynikają z 
przyczyn uzasadnionych niezależ-
nych od prac WJ  i ZP tyt. Urzędu); 
w sprawie przekazania MOPS w 
Gorlicach zadania polegającego 
na podejmowaniu działań wobec 
dłużników alimentacyjnych. 
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Alicja Nowak- zwróciła się z 
propozycją powołania ko-
misji, której celem byłoby 
usprawnienie komunikacji w 
mieście. (Odp.: Komisja taka 
działa w mieście, zajmuje się 
organizacją ruchu. Są w niej 
przedstawiciele Starostwa, 
Straży Miejskiej, Wydział 
Gospodarki Komunalnej, Ko-
mendy Policji). Jej zdaniem 
niewielką poprawę można 
uzyskać przy zmianach organi-
zacyjnych. Poruszyła również 
temat przejścia dla pieszych 
w okolicach „Biedronki” na 
Zawodziu w kierunku Oś. 
Pod Lodownią. (Odp.: Jest to 
droga krajowa. Wniosek w tej 
sprawie będzie skierowany do 
Zarządcy).

Aleksander Mróz pytał:
* Ile osób zatrudnia Wydział Pro-

mocji i Rozwoju Gospodar-
czego? (Odp.: 5 osób, w tym 
dwie są związane z promocją; 
na promocję dysponują kwotą 
256 tys. zł. , jest to 0,3 budżetu 
miasta)

* Kiedy będzie naprawiony 
świąteczny dzwon na wieży 
ratusza? (odp.: Opinie na te-
mat wystroju są różnorodne, 
zdaniem burmistrza, przewa-
żają pozytywne. Dzwon będzie 
naprawiony.)

* W jakich dniach są prowadzone 

Wizja rzeczywistości
Pojawiła się duża szansa 

przeniesienia placu targowego 
z okolic stadionu i obiektów 
sportowych w inne miejsce. 
Dotychczasowa lokalizacja- choć 
miała być tymczasową- trwa 
już dziewięć lat. Poszukiwanie 
nowej tyleż samo, ale bezsku-
tecznie. Wskazań nie będziemy 
przypominać, może z wyjątkiem 
jednego- kosztownych przy wyku-
pie terenów Forestu. Aktualnie nie 
będzie konieczności- wszystko na 
to wskazuje- angażowania się mia-
sta w znalezienie i urządzenie nowej 
targowicy. Bierze to na siebie pry-
watny inwestor. Na terenach, które 
są jego własnością- pomiędzy ul. 
Okrzei, ul. Biecką- łącznikiem z ul. 
Szopena- od ronda w Gliniku- chce 
urządzić z prawdziwego zdarzenia 
miejsce targowe- Jarmark Pogó-
rzański. Lokalizacja wydaje się 

14 stycznia br. m. Gorlice 
złożyło do Urzędu Marszałkow-
skiego kartę projektu wraz z 
programem dotyczącym rewitali-
zacji dla m. Gorlice na lata 2007 
– 2015 w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Będzie on oceniany w za-
kresie  najbliższych trzech miesięcy. 
Ocena pozytywna będzie podstawą 
do złożenia samego projektu. A 
przewiduje on m.in. rewitalizację 
Starówki – obszaru ograniczonego 
ciągami ulic: Legionów, Nadbrzeż-
na, Stroma. Kopernika, Krakowska 
z ul. Św. Mikołaja, Karwacjanów, 
Stróżowska, Stawiska. Ma to być nie 
tylko odnowa tej części miasta, ale 
również ochrona i uwypuklenie jej 
historycznych walorów. Przewidu-
ję się m.in. uzupełnienie zabudowy 
przez plomby o charakterze miesz-
kalno-usługowym, remont i konser-
wację zabytkowej synagogi, zapis w 
przestrzeni miejskiej śladów historii: 
bramy do miasta, szlaki handlowe, 
etapy rozwoju, rewitalizacja Rynku 
przez wprowadzenie nawierzchni 
z piaskowca na jednym poziomie, 
wycinka drzew przysłaniających 
główne dominanty Rynku – Ra-
tusz, kościół, zabudowę pierzejową, 
wbudowanie skarpę po północnej 
stronie Rynku Pawilonu Historii 
Miasta, umieszczenie kamiennej 
rzeźby przy wejściu na Rynek od ul. 
Piekarskiej, przeniesienie gorlickiej 
Tereski Wodomieszczki z Rynku na 

JARMARK POGÓRZAŃSKI
optymalna- od centrum miasta 
nie jest za blisko, nie jest też za 
daleko- 2 km. Można dojść pieszo, 
dojechać rowerem, samochodem, 
autobusem. Na niewykorzysta-
nym odcinku dawnej ulicy- po 
niewielkiej modernizacji- można 
urządzić parking. W porozumieniu 
ze Starostwem jest możliwość 
wykonania łącznika z ul. Micha-
lusa. Planowana targowica będzie 
składała się z dwóch części- placu 
targowego „pod chmurką”, z 
handlem z samochodów oraz 
pasażu handlowego „Jarmark 
Pogórzański”- obiektu krytego z 
około 44 stoiskami handlowymi 
o powierzchni 20-30 m2 każde. 
Obiekt pasażu ma być zbudowany 
z przyjaznych dla środowiska ma-
teriałów- drewna, kamienia, szkła. 
Architektura ma się wpisywać w 
krajobraz i tradycje regionu. Bę-
dzie ogrodzony i monitorowany. 
Inwestor zakłada różnorodność 

towarów do sprzedaży, ale z za-
strzeżeniem, że ma to być towar 
polski, zwłaszcza preferowane 
będą  produkty regionalne. Handel 
ma się odbywać przez sześć dni w 
tygodniu. Pomysłodawca- inwe-
stor chce, by w soboty wzbogacić 
go regionalnym, pogórzańskim 
folklorem. Od początku rozmawia 
z lokalnymi kupcami, wysłuchuje 
ich doświadczeń i wskazówek, 
uwag. Dziś są już wstępne usta-
lenia pomiędzy inwestorem i 
gorlickimi handlowcami. Później 

Plac Dworzysko, budowę fontann 
wytryskujących z tafli Rynku. W re-
witalizacji Placu Dworzyska planuje 
się budowę straganów handlowych, 
plomb zabudowy, trójkątnego pla-
cu na przedpolu dawnej synagogi, 
wprowadzenie zadrzewienia, które 
utworzy zachodnią ścianę placu. 
Powstanie trakt pieszy Starówki, 
który tworzyć będzie ulice 3-go 
Maja i Piekarska wraz z Rynkiem 
i Placem Dworzysko. Będzie utwo-
rzony też trakt spacerowy wiodący 
od Rynku, przez ulice Krętą aż do 
schodów ul. Stromej wprowadza-
jącej na Plac Dworzysko. U wylotu 
ul.Wąskiej zaplanowano taras 
widokowy na Beskid Niski, a przy 
kapliczce ul. Krętej – taras z wido-
kiem w głąb doliny Ropy, miejsce 
do kontemplacji. Przy ul. Kopernika, 
w miejscu dzisiejszego przedszkola, 
ma powstać Park Astronomiczny ( 
zegar, układ słoneczny) z częścią 
edukacyjną rekreacyjno- sportową 
i placem zabaw… To tylko część 
ambitnego programu rewitalizacji. 
Czy będzie można te plany i projekty 
zrealizować? Dowiemy się za trzy 
miesiące. Dziś wiemy, że złożono 
do Urzędu Marszałkowskiego 55 
programów. Środki jakimi Marsza-
łek dysponuje to kwota 118 mln zł., 
a maksymalna dotacja do projektu 
– 15 mln zł. To pokazuje, że nie 
będzie łatwo. 

Roman Dziubina 

Rewitalizacja Miasta Gorlice

będą umowy. Całość inwestycji 
jest aktualnie w fazie projekto-
wej, w I półroczu inwestor chce 
uzyskać pozwolenie na budowę, 
by jesienią tego roku otworzyć 
Jarmark Pogórzański. Władze sa-
morządowe, które mają obowiązek 
stwarzać warunki do lokalnego 
handlu, wspierają pomysł. Jego 
realizacja jest szansą, by zniknął 
wieloletni koszmar handlu przy i 
na obiektach sportowych.

Roman Dziubina

piesze patrole Straży Miejskiej 
i Policji na Os. Magdalena? Czy 
jest dostępny harmonogram? 
(Odp.: Patrole prowadzone 
są w godzinach popołudnio-
wych. W poniedziałki, środy, 
piątki wspólnie z Policją. W 
pozostałe dni i soboty samo-
dzielnie. Nie ma możliwości 
patrolowania Osiedla przez 8 
godzin)

Joanna Bubak złożyła trzy wnio-
ski:

* O pilne wykonanie kanalizacji 
Osiedla Szopena (odp.: Jest 
opracowana dokumentacja na 
zlecenie SM „Mariampol”).

* O wykonanie wodociągu na Osie-
dlu Ściegiennego i Wyszyńskie-
go (Odp.: Jest porozumienie 
SM „Mariampol” z MPGK, w 
którym ustalono warunki dot. 
modernizacji).

* O przebudowę chodnika bie-
gnącego przez Osiedle Górne 
do przystanku autobusowego 
i przedszkola z uwagi na bez-
pieczeństwo pieszych.(Odp.: 
Nie może być sytuacji, w 
której wspólnoty będą ponosić 
odpowiedzialność na ogólno-
miejskich chodnikach).

Ryszard Ludwin pytał, dlaczego zli-
kwidowano przystanek pomię-
dzy ulicami Makuszyńskiego i 
Gałczyńskiego.(Odp. Przysta-
nek zostanie ustawiony)

Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
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Czy powstanie nowy produkt 
turystyczny?

Szanse jeszcze są. Złożony 
do Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego ocenio-
ny został dobrze, ale "pod kreską." 
Na ponad 100 projektów znalazł się 
na 27 pozycji. Brakło 0,8 punkta. 
Urząd Miejski złożył uzasadniony 
merytorycznie protest z dużymi 
szansami uznania. Walczyć trzeba 
do końca, bo realizacja projektu to 
wzbogacenie oferty turystycznej 
miasta i wielu wcześniejszych 
planów oraz zamierzeń. Czym 
ma więc być Gorlickie Centrum 
Aktywnego Wypoczynku? Ma być 
kompleksowym produktem tu-
rystycznym oferującym szerokie 
spektrum możliwości aktywnego 
spędzania czasu, adresowany do 
odbiorców turystyki rodzinnej, 
indywidualnej. Powstanie na bazie 
Parku Miejskiego (19,4 ha) oraz 
przyległego do niego obszaru 
OSiR (9,7 ha). Realizacja projektu 
umożliwi rewitalizację wpisanego 
w rejestr zabytków Parku im. W. 
Biechońskiego, by przywrócić 
mu charakter i klimat końca XiX 
wieku, jako miesiąc odpoczynku 
psychicznego i filozoficznego, z 
możliwością aktywnego wypo-
czynku. W tym celu planuje się 
wprowadzenie stylowej, małej 
architektury, alejek oraz ścieżki, w 
tym 3-kilometrowej ścieżki zdrowia 
wraz ze stanowiskami do ćwiczeń. 
Umożliwi to uprawianie jazdy na 
nartorolkach, Nordic Walking, a w 
zimie biegi narciarskie. Powstanie 
też nowy obiekt- Platforma wido-
kowa. Zasadzone zostaną rabaty 
krzewno-kwiatowe oraz zamonto-
wane trzy stojaki dla rowerów przy 

biegnącej przez park 2,5 km. trasie 
rowerowej. Dla najmłodszych tu-
rystów rozbudowany zostanie plac 
zabaw oraz powstanie żywopłoto-
wy labirynt. Dla osób niepełno-
sprawnych dostosowany zostanie 
sanitariat. Część parkowa będzie 
komplementarna z drugą częścią 
GCAW- kompleksem obiektów 
sportowych i rekreacyjnych dzisiej-
szego OSiR-u. W ramach projektu 
przewiduje się adaptację pomiesz-
czenia na wypożyczalnie sprzętu 
rekreacyjnego i sportowego. W hali 
planuje się remont dwóch szatni z 
łazienkami z dostosowaniem dla 
osób niepełnosprawnych, zakup 
30 szafek szatniowych. Projekt 
przewiduje też budowę trzech 
nowych obiektów rekreacyjno-
sportowych- skateparku, boiska 
wielofunkcyjnego z oświetleniem 
oraz budowę w hali sportowej 
ściany wspinaczkowej o szeroko-
ści 20 m. I wysokości 9,5 m. Dla 
potrzeb imprez kulturalno-rozryw-
kowych (festyny, jarmarki) ma być 
zakupiona estrada, dwa kontenery 
sanitarne. Oferta projektu zawiera 
także organizację comiesięcznych 
turniejów Grand Prix Gorlic w pły-
waniu, siatkówce plażowej, tenisie 
ziemnym, skateboordingu. Kamery 
i system monitoringu ma zapewnić 
turyście bezpieczeństwo, a zinte-
growane karnety wstępu umoż-
liwia korzystanie ze wszystkich 
obiektów umożliwiając aktywną 
rekreację i wypoczynek. Całkowity 
koszt realizacji projektu to kwota 
5,7 mln zł. Walcząc o ujęcie pro-
jektu do realizacji w ramach MRPO 
staramy się o dotację w wysokości 
4,3 mln zł. 

Roman Dziubina

CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU APEL 
Do wszystkich właścicieli 

oraz zarządców nieruchomości 
odpowiedzialnych za usuwanie 
śniegu oraz lodu z chodników

Urząd Miejski w Gorlicach 
na podstawie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w 
gminach ( ustawa 13 września 
1996 roku tekst jednolity Dz. 
U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 
z późn. Zm.) przypomina o ko-
nieczności porządkowania chod-
ników przylegających do Państwa 
posesji. Zmniejsza to uciążliwość 
związane z poruszaniem się 
po chodnikach. Pozostawienie 
oblodzonych lub zaśnieżonych 
ciągów pieszych, pieszych także 
odpowiedzialność po stronie 
właścicieli nieruchomości z tego 
tytułu. Dziękujemy mieszkańcom 
Gorlic utrzymującym wzo rowy 
stan sanitarno- porządkowy 
swoich posesji, a także przyle-
głych chodników. Uporządko-
wany teren sąsiada powinien 
mobilizować. Zadbajmy o to, 
by inni nie mieli powodów do 
niezadowolenia, by zaniedbanie 
nie stało się powodem nieszczę-
śliwego wypadku.

INFORMACJA 
Urząd Miejski w Gorlicach  

informuje, że  od 10 stycznia 2009 
roku  miejsca postojowe przy ulicy 
Armii Krajowej  ( przed szpitalem) 
obsługiwane będą  przez firmę 
COOL AR Sp. z o.o .   przy pomocy  
parkometrów. 

Stawki opłat  za parkowanie  
nie ulegają  zmianie . 
* za pierwsze  rozpoczęte trzy  

godziny parkowania  ( łączna 
opłata) – 1,50zł

* za każde kolejne trzy  godziny  
parkowania (opłata łączna ) 
– 1,50zł

Przypominamy:
Opłaty za parkowanie pojaz-

dów samochodowych  w Strefach 
Płatnego Parkowania  obowiązują 
od poniedziałku  do soboty od   8.00 
do 18.00 Obowiązkiem kierowcy  
parkującego  pojazd  samochodowy  
w obszarze  Stref  Płatnego   Parko-
wania  jest niezwłoczne  opłacenie 
czasu  postoju  korzystając z par-
kometrów.  Za nieopłacony  postój 
lub postój ponad czas  opłacony 
w  Strefach Płatnego Parkowania  
pobiera się opłatę dodatkową  w 
wysokości  50 zł . W przypadku , 
kiedy nałożona opłata  dodatkowa  
zostanie opłacona  w czasie 48 
godzin od momentu wystawienia  
wezwania  do jej uiszczenia , opłata 
dodatkowa  będzie obniżona i bę-
dzie wynosiła  35 zł. Opłaty pobiera  
Biuro Stref Płatnego  Parkowania  w 
Gorlicach  ul.  Wąska 13/2.

INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW   

Urząd Miejski w Gorlicach 
uprzejmie informuje, iż miesz-
kańcy Gorlic mogą ubiegać się 
o przyznanie dotacji w 2009 r. 
ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, na modernizację syste-
mu ogrzewania z węglowego  na 
proekologiczne lub na instalację 
urządzeń grzewczych wykorzystu-
jących energię z odnawialnych 
źródeł.   Szczegółowe zasady 
przyznawania dotacji określone są 
w regulaminie przyjętym uchwałą 
nr 185/XXI/2008 Rady Miasta 
Gorlice z dnia 27 marca 2008 r.  
Regulamin dostępny jest na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji 

Komunikat
Urząd Miejski w Gorlicach 

uprzejmie informuje, że w 2009 
r. mieszkańcy zapłacą za wywóz 
odpadów komunalnych 3,60 zł za 
osobę na 1 miesiąc co stanowi 
wzrost w stosunku do ubiegłego 
roku o 27,6%. Podwyżka wynika z 
systematycznego wzrostu opłat za 
korzystanie ze środowiska. W 2007 
r. stawka wynosiła 15 zł za 1 tonę 
odpadów składowych na wysypi-
sku, w 2008 r. stawka wzrosła do 
kwoty 75 zł, a w 2009 roku stawka 
wynosić będzie 100 zł za każdą 
tonę. Urząd Miejski na dobrych 
warunkach ma podpisaną umowę 
z Wykonawcą do 30.06. 2009 r. 
Jednak kolejna umowa spowoduje 
wzrost ceny o co najmniej 60 %. 
Świadczą o tym obowiązujące ak-
tualnie ceny na rynku. W związku z 
tym koniecznym było ustalenie ceny 
opłat dla mieszkańców na bazie ak-
tualnej umowy obowiązującej do 
30.06 2009 r. oraz przewidywanego 
wzrostu cen od 30.06. 2009 r. 

OGŁOSZENIE
Informujemy, że od 01 

stycznia 2009 roku ulegają zmianie 
godziny pracy Miejskiego Zarządu 
Budynków w Gorlicach:
Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek od   7.00  do  15.00
Środa    dzień wewnętrzny 

(w razie awarii prosimy  
dzwonić pod numer 18 – 353-73-
10) 18 – 353-58-10
Czwartek  od   7.00  do  15.00
Piątek    od   7.00  do  15.00

W związku z powyższym ule-
gają  zmianie godziny pracy kasy w 
Miejskim Zarządzie Budynków 
Gorlicach:
Poniedziałek od  8.30 do 14. 30
Czwartek od   7.30  do 13.00
Piątek   od   7.30 do  13.00
z przerwą  od 10.15 do 10.30
w pozostałe dni kasa nieczynna

Dodatkowo informujemy, że 
od dnia 01 stycznia 2009 roku ulega 
zmianie nr rachunku bankowego i 
w związku z powyższym prosimy 
o dokonywanie wpłat na konto: 
BGŻ  Nr  44 2030 0045 1110 0000 
0160 7670

Publicznej Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach www.gorlice.pl/ oraz w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
Rynek 2 (pokój nr 2).  Wnioski o 
przyznanie dotacji należy składać 
w terminie od 2 marca 2009 r. 
do 29 maja 2009 r., w siedzibie 
Urzędzie Miejskim w Gorlicach 
Rynek 2, wg wzoru stanowiącego 
załącznik do regulaminu. Będą one 
rozpatrywane według kolejności 
zgłoszeń, do wyczerpania środ-
ków finansowych przeznaczo-
nych na ten cel w roku bieżącym.   
Wzór wniosku o przyznanie dofi-
nansowania  można pobrać z w/w 
strony internetowej lub otrzymać 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach, w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej (pokój nr 2).
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WOLNOMULARSTWO, CZYLI 
MASONERIA BEZ TAJEMNIC

5 stycznia br. w sali 
konferencyjnej Domu Polsko-
Słowackiego odbył się wykład 
prof. Tadeusza Cegielskiego 
„Wolnomularstwo, czyli maso-
neria bez tajemnic”. Ciekawy, 
choć intrygujący wykład history-
ka i profesora Uniwersytetu War-
szawskiego słuchało liczne grono 
studentów „Trzeciego Wieku” i 
wolnych słuchaczy. Zainteresowa-
nie tym większe, że wykładowca 
sam jest wolnomularzem, Wielkim 
Mistrzem Honorowym Wielkiej 
Loży Narodowej Polski. Wykład 
przybliżył temat- uważany często 
za kontrowersyjny, bardziej z 
niewiedzy, niedomówień. Pro-
fesor T. Cegielski omówił genezę 
wolnomularstwa, rolę masonerii 
w historii Anglii, Francji, Stanów 
Zjednoczonych i Polski, odkrył 
przed słuchaczami tajemniczość, 
ryt masonerii i rolę tych stowarzy-
szeń we współczesnym świecie. 
Ujawnił też swoje związki z Gorli-
cami, gdzie w dzieciństwie i latach 
nauki spędzał wakacje u dziadków, 
Rzihów- Olgi, profesorki „Krome-
ra” i dziadka Franciszka, przed 
wojną właściciela kopalń ropy w 
okolicach. Z podgorlickiej Mosz-
czenicy pochodził ojciec, Longin 
Cegielski, wicepremier w rządzie 
Piotra Jaroszewicza. 

PIĘKNO WSPÓLNEJ KRAINY 
POGRANICZA

14 stycznia br. słuchacze 
UZW obejrzeli multimedialną 
prezentację pt. „Piękno wspólnej 
krainy. Południowa Małopolska i 
północna Słowacja w fotografii”. 
Prezentował i komentował cu-

downe fotografie pogranicza autor 
zdjęć, Kamil Bańkowski, rodowity 
sądeczanin, młody człowiek z wiel-
ką pasją utrwalania magicznych 
krajobrazów- wschodów i zacho-
dów słońca, mgieł, promieni świa-
tła, gwiaździstej nocy. Większość 
fotografii znalazła się w albumie 
„Piękno wspólnej krainy”- dziś 
krainy bez granic- wydanej przez 
Katolickie Centrum Edukacji Mło-
dzieży „KANA” w Nowym Sączu. 

Kultura Ludowa Pogranicza- 
Łemkowszczyzny i Pogórza

28 stycznia br. odbył się 
ostatni styczniowy wykład dla 
słuchaczy Uniwersytetu Złotego 
Wieku. Tym razem wykładowcą 
był Bogusław Diduch, postać 
dobrze znana gorliczanom i 
mieszkańcom Ziemi Gorlickiej. 
Nauczyciel, polonista, filmoznaw-
ca, muzyk. Dziś dyrektor Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego w Sęko-
wej oraz instruktor w MDK w Gor-
licach. Od 30 lat kieruje zespołem 
"Ostatnia Wieczerza w Karczmie 
Przeznaczonej do Rozbiórki". 
Swoją wiedzą o kulturze ludowej 
Łemkowszczyzny i Pogórza wzbo-
gacił wiedzę słuchaczy UZW.

PER ASPERA AD ASTRA 
STYCZEŃ NA UNIWERSYTECIE ZŁOTEGO WIEKU To kolejna debata, której 

inicjatorem i organizatorem jest 
Biblioteka Pedagogiczna- filia 
w Gorlicach. Każda ciekawa, 
angażująca młodzież do dyskusji 
o otaczającym nas świecie, o 
wyborach, zachowaniach. Uczy 
samodzielnego myślenia, poszu-
kiwania argumentów, poprawnego 
wypowiadania. Tak było również 13 
stycznia br., w Szkole Muzycznej 
im. I.J. Paderewskiego. Już sam 
temat- „Świat wokół nas”- zachę-
cał do debaty. Przecież żyjemy w 
Unii Europejskiej, w globalnym 
świecie, epoce Internetu, telewizji 
satelitarnej. Granice zanikają, lu-
dzie się przemieszczają, docierają 
do Gorlic, osiedlają się, są współ-
mieszkańcami. Jak tych „obcych” 
postrzegamy, czy jesteśmy dla 
nich otwarci, dla ich wyglądu,kul-
tury, obyczajów. Na Ziemi Gorlickiej 
od wieków współżyli, obok siebie, 
Polacy, Żydzi, Łemkowie, Cyganie. 
Kultura, zwyczaje często się miesza-
ły, na siebie oddziaływały. Ale czy 
nauczyły szacunku, tolerancji? Pew-
nie nie zawsze. Był antysemityzm, 
były stereotypy, fobie, obawy, lęki. 
Była nieufność do obcych, odmien-
nych. Czy dziś tak jest? Pewnie nie. 
Wypowiadali się na ten temat dwaj 
„obcy”- Belg Wielfried de Meyer- 
od 12 lat mieszkający w Gorlicach 
i Ormianin Kararepeytan Karapet- 

Ś W I A T  B L I Ż E J  N A S

związany z naszym miastem od 9 
lat. Nie spotkali się ze skrajnymi 
reakcjami. Uważają, że Polacy są 
gościnni. Debatę wzbogaciła Julia 
Doszna- Łemkini z Łosia, która 
swym cudownym śpiewem wyśpie-
wała od wieków bliską i sąsiedzką 
Łemkowszczyznę, kiedyś skrzyw-
dzoną przez historię, dziś odradza-
jące się w kolejnych pokoleniach 
dziecięcego zespołu „Wereteno”. 
To, że wszyscy uczestnicy debaty, 
zwłaszcza młodzież szkół ponad-
gimnazjalnych, śmiali się ze scenki 
w wykonaniu młodzieży Zespołu 
Szkół Rolniczych w Hańczowej, 
a ukazującej nasze, polskie wady 
i przywary- to dowód, ze wiemy, 
iż otwarcie na świat to odrzucenie 
złego stereotypu Polaka- na rzecz 
Polaka tolerancyjnego, szanującego 
człowieka bez względu na kolor, wy-
znanie i odmienność kulturową.

Roman Dziubina

To hasło zaproszenia 
prezesa Zarządu SM „Krasiń-
skiego”, które miało zachęcić 
mieszkańców do udziału w spo-
tkaniu , poświęconemu tematowi 
Programu Rewitalizacji Miasta 
Gorlice, w latach 2007-20015, 
który obejmuje też obszar osie-
dla. Spotkanie prowadził prezes 
Zarządu Spółdzielni Karol Mazur, a 
uczestniczyli w nim v-ce burmistrz 
Janusz Fugiel, radni z naszego 
okręgu wyborczego: Zbigniew 
Grygowicz, Czesław Gębarowski, 
Józef Abram, Aleksander Kumor-
kiewicz, Franciszek Piecuch. Z 
informacji prezesa Mazura wynika, 
że tylko dwie spółdzielnie mieszka-

niowe włączyły się do programu 
rewitalizacji miasta- „Mariampol” 
i „Krasińskiego”. Znalezienie 
się w programie daje szanse na 
uzyskanie środków finansowych z 
funduszy unijnych do 70% warto-
ści kosztów kwalifikowanych. Dla 
SM „Krasińskiego” to może być 
kwota ponad 1 miliona 600 tys. zł. 
To szansa na modernizację budyn-
ków, ciągów pieszych. Zabierając 
głos v-ce burmistrz Janusz Fugiel, 
jak i radni odnieśli się pozytywnie 
do udziału spółdzielnie mieszka-
niowej w Programie Rewitalizacji 
Miasta. Przedstawione tematy 
uznali za zasadne i przejrzyste. 

"Masz głos, masz wybór"
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Śpiewały dzieci zgroma-
dzone w świetlicy osiedlowej 
przy ul. Tuwima 6. Mikołaj z po-
wodu braku śniegu i sań dotarł 
na piechotę, usiadł staruszek 
zmęczony dźwiganiem ciężkie-
go worka prezentów i słuchał 
pięknych piosenek oraz wierszy 
w wykonaniu dzieci. Całą część 
artystyczną pod kierownictwem 
Małgorzaty Janiszewskiej i Kata-
rzyny Wojtas przygotowały dzieci 
uczęszczające na zajęcia świetlico-
we. Po części artystycznej Mikołaj 
miał pełne ręce roboty, rozdał sto 

Koniec roku jest okazją do 
rozliczeń i podsumowań. Takie 
też było spotkanie, zorganizo-
wane przez Zarząd Osiedla nr 5 
z władzami miasta, które repre-
zentowali: burmistrz Kazimierz 
Sterkowicz, viceprzewodniczący 
Rady Miasta Zbigniew Grygo-
wicz, Sekretarz Miasta Maria 
Kuźniarska – Pęczek, skarbnik 
Krystyna Tokarska, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej Jan 
Rachwał, dyrektor GCK Adam 
Nowak oraz radni reprezen-
tujący osiedle: Józef Abram, 
Czesław Gębarowski, Aleksan-
der Kumorkiewicz, Franciszek 
Piecuch. Odbyło się ono 10 XII 
2008 r. w świetlicy osiedlowej 

W dniu  16.12.2008 r w 
Klubie Abstynenta „ EGIDA”  
zorganizowano Mikołaja  dla 
dzieci z  rodzin  członków tego 
klubu. W spotkaniu z Mikołajem 
uczestniczyło 18 dzieci. Zaszczyt-
na rola  Mikołaja przypadła naszej 
koleżance Wiesi, która w ciekawy,  
sposób zabawiała  spragnione 
prezentów dzieci. Uśmiech, ra-
dość, odwaga i chęć wykazania 
się przed Mikołajem swoimi 
umiejętnościami wzbudzała 
podziw wśród rodziców. Ciągłe 
oklaski za recytowane wiersze, 
śpiewane piosenki, których 
domagał się Mikołaj przed prze-
kazaniem prezentów. A paczki  z 
prezentami w tym roku były obfite. 
Kilku naszych klubowych kolegów 

W Niepublicznym Przed-
szkolu Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci „Chatka Misia Uszatka” 
przy ulicy kard. Wyszyńskiego 
na co dzień panuje rodzinna at-
mosfera. W takiej też atmosferze 
20 stycznia br. zgromadzili się 
wszyscy – rodzice, dzieci, pra-
cownicy i przedstawiciele TPD. 
Okazją były „Jasełka” przedstawia-
ne przez dzieci. Wszystkich gości 
zachwyciły umiejętności młodych 
aktorów, którzy szczerze składali 
Jezusowi w szopce najlepsze dary, 
jakie posiadają.  Można było podzi-
wiać przepiękne stroje wykonane 
przez rodziców i wychowawczynie, 
jak również wspaniałe dekoracje. 

W przedszkolu Misia Uszatka

21 stycznia w Dniu Babci dzieci 
zagrały „Jasełka” również w  
Domu Pomocy Społecznej przy 
ulicy Michalusa, sprawiając tym 
radość wszystkim starszym oso-
bom. Dziećmi opiekują się wspa-
niałe wychowawczynie Agnieszka 
Kaczmarczyk – pełniąca funkcję 
dyrektora i Marta Przybycień. 
Przedszkole mieści maksymalnie 
30 dzieci, chociaż chętnych jest 
znacznie więcej. W bieżącym 
roku szczęśliwie dobiegają końca 
finansowane przez Urząd Miasta 
prace przy wymianie dachu na 
„Chatce Misia Uszatka”.                 

Joanna Bubak

MIKOŁAJ W KLUBIE „EGIDA”

postanowiło dołożyć się do pre-
zentów mikołajkowych. Sprawili 
tym  wielką radość  dzieciom. 

Dziękujemy za serce Ja-
nuszowi, Tadkowi, Bogdanowi, 
którzy przyczynili się do tak 
radosnego spotkania  naszych 
dzieci z Mikołajem. Dziękujemy 
naszemu Mikołajowi, który 
przez ponad godzinę w kapitalny 
sposób bawił całą gromadkę. Na-
szemu gospodarzowi, Grażynie, 
która grała na gitarze i śpiewała 
z dziećmi kolędy. Życzmy sobie 
i naszym dzieciom więcej takich 
spotkań integracyjnych – spotkań, 
które odbudowują więzi rodzinne i 
łączą często nadszarpnięte relacje 
między rodzicami a dziećmi.

paczek przygotowanych przez 
członków zarządu. Dzieci i rodzi-
ce byli bardzo niecierpliwi, każdy 
chciał po paczkę, a większość 
większość nich robiła sobię pa-
miątkowe zdjęcie z Mikołajem. 

Paczki przygotowaliśmy ze 
słodyczy zakupionych wcześniej 
z dotacji przyznanych nam przez 
Urząd Miejski oraz Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Osiedle Młodych”, 
za które w imieniu dzieci serdecz-
nie dziękujemy.

M.Jamro

PRZYJDŹ MIKOŁAJU…

przy ul. Tuwima 6. Tematem 
było podsumowanie całorocznej 
współpracy oraz przedstawienie 
planów zamierzeń na 2009 r. w 
dziedzinie inwestycji i remontów 
,również tych związanych z osie-
dlem. Poruszono wiele spraw 
interesujących mieszkańców 
osiedla, padło wiele pytań, m.in. 
dotyczących działania przedsię-
biorstw w specjalnej strefie eko-
nomicznej oraz ich możliwości w 
zatrudnianiu osób bezrobotnych.  
Spotkanie przebiegło w miłej ser-
decznej atmosferze, przy skrom-
nym poczęstunku, na koniec 
wszyscy złożyli sobie życzenia 
świąteczno- noworoczne. 

M. Jamro 

Świąteczne spotkanie na roboczo
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

 Po raz pierwszy w tym 
roku zorganizowany został bieg 
na trasie Gorlice-Biecz. Wzięli w 
nim udział członkowie i sympa-
tycy Stowarzyszenia „ Maraton” 
i LKS „ Lipinki”. Tradycyjnie w 
organizację finału WOŚP włączyli 
się  honorowi krwiodawcy, którzy 
zebrali 14 litrów krwi, oraz Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków. W 
Domu Polsko-Słowackim zorga-
nizowany został  szpital polowy, 
gdzie  można było oddać krew 
oraz dokonać bezpłatnych badań 
poziomu cukru, cholesterolu oraz 
pomiaru ciśnienia tętniczego. W 
sztabie przez cały dzień działała  
kuchnia i stołówka dla wolonta-
riuszy. W tym dniu obsługiwały 
ją  panie na co dzień pracujące 
w szkołach, urzędach i biznesie.     
Ten pokaz był podziękowaniem 
dla wszystkich, którzy okazali serce 
chorym dzieciom. SztabWOŚP-u 
pracował w składzie: Jadwiga 
Wójtowicz – szef sztabu, Urszula 
Niemiec, Halina Dobek, Jerzy For-
czek , Janusz Gubernat, Zbigniew 
Grygowicz, Mirosław Kawa, Jerzy 
Knot, Barbara Kowalska, Jan Kuk,  
Ryszard Ludwin, Mariola Migdar, 
Adam Nowak, Wojciech Pietrusza, 

Firma „GRILEX” S.J. - Stanisław 
Kozioł, Jan Szura, Łużna; SPH 
„Jedność”;   Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej;  Ko-
menda Powiatowa Policji; Miejski 
Zakład Usług Komunalnych; 
Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych; 
Międzyzakładowy Autonomiczny 
Związek Zawodowy Pracowników 
Inżynieryjnych, Technicznych i 
Ekonomicznych FM „Glinik” S.A.;  
Miejski Zarząd Budynków; Ochot-
niczy Hufiec Pracy Gorlice; Podod-
dział Antyterrorystyczny Policji w 
Krakowie; Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków; Poseł na Sejm RP 
– Witold Kochan; Restauracja „Pod 
Kogutkiem”, Halina Czeszyk; Firma 
Produkcyjno-Handlowa, Cukiernia 
„Podzamcze”, S. Mucha-Słomski; 
SAT-Kol, Telewizja Kablow; „SUC-
CURRERE” Centrum Wolontariatu 
przy Gorlickim Stowarzyszeniu 
Pomocy Społecznej; Spółdzielnia 
Ogrodniczo Pszczelarska Gorli-
ce; Stadnina Koni Huculskich w 
Regetowie; „Real” - Nowy Sącz; 
Piekarnia „Szymbarczanka” - T. 
Klukowski; „TRAF” Sp. z o.o. 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - 
Bogdan Oszajca, „TAURUS” PPHU 

XV I I  F i n a ł  WO ŚP  w  G o r l i c a c h
Marek Podraza, Jarosław Rozpło-
chowski, Grażyna Słodek, Piotr 
Tenerowicz, Anna Wachowicz, 
Eugeniusz Wędrychowicz oraz 
Agnieszka Brągiel.

P.S. w XVII finale grali z 
nami sponsorzy, pomagając fi-
nansowo rzeczowo, organizacyjnie. 
Podajemy ich z imienia, nazwiska i 
nazwy, dziękując.

Firma P-H-U „ANGELA” 
S.J., Anna Piecuch, Wiesław Pie-
cuch; Zakład Masarski „ANGUS”; 
„A-Zet” Hurtownia, T. Krężołek; 
Bank PEKAO S.A.; „Bastion” Firma 
Rozrywkowa, Marek Wójtowicz; 
„CASTMET” PPH Odlewnia Me-
tali Gorlice (Kosiba, Pawłowski, 
Rojek); „Caritas” - Kuchnia dla 
Ubogich; „ECO-MAX” Sp. z o.o., 
Dorota Basista; Dom Weselny 
„Akropol”; Delikatesy „Centrum”, 
ul. Węgierska, Bogdan Król; Kuźnia 
„Glinik” Sp. z o.o.; NiUW „GLINIK” 
Sp. z o.o.; ZMG „GLINIK” Sp. z o.o.; 
Firmy ochroniarskie: „GLEJT”, 
„KARABELA”, „MUSI”; Krzysztof 
Antoni Filar;  „GODROM” Przed-
siębiorstwo Drogowo-Mostowe; 
Gazeta Krakowska - oddział Gor-
lice; Gorlickie Centrum Kultury;  

– Grzegorz Piotrowski; Urząd Gmi-
ny Gorlice; Urząd Miejski Gorlice, 
Związek Harcerstwa Polskiego 
- Hufiec Gorlice; Zespół Szkół Za-
wodowych im K. Pułaskiego, Za-
rząd Rejonowy PCK; Dom Polsko 
– Słowacki, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Oddział Terenowy w Gorlicach; 
Senator RP - Stanisław Kogut, 
Telewizja TVN;  Ryszard Ludwin, 
Gorlice; „Carrefour” CP SP. z o.o. 
Supermarket, Tuwima 7; TRIO-
MEN - Hurt, A. Spólnik, D. Urlich; 
Delikatesy „Centrum”, Kopernika 
10, Robert Knapik;  F.M „Glinik” 
S.A.; Regionalna Telewizja Gorli-
ce;  COL-AL Sp z o.o. Grudziąc;  
Niepubliczna Szkoła Finansów 
i Administracji w Gorlicach, ul 
Hallera; Uzdrowisko „Wysowa 
S.A.; Młodzieżowy Dom Kultury; 
Krół Wiesław – Transport;  Szko-
ła Policealna Pracowników Służb 
Medycznych i Społecznych; Sa-
modzielne Publiczne Powiatowe 
Pogotowie Ratunkowe; Apteka 
S.J. - Danuta Zięba, Katarzyna 
Zięba, Wacław Zięba; Miejski 
Zakład Komunikacyjny;  FPHU 
„JOKER”

                                                      

 Jadwiga Wójtowicz

 Szef sztabu WOŚP w Gorlicach

Była to 28 wigilia w 
Ognisku TPD w Gorlicach. Przy-
gotowania posiłku wigilijnego 
to zasługa pań: Danuty Tarsy, 
Barbary Maślanki, Renaty Si-
kory. Występ dzieci w jasełkach 
przygotowała wolontariuszka 
Małgorzata Janiszewska. W wigilii 
wzieły też  udział dzieci z świetlicy 
familijnej przy „Klubie Jubilat” 
z ul. Krakowskiej. W pięknie 
ustrojonej sali z choinką, szopką, 
światełkami gości witał prezes Ja-
nina Augustyn. Obecnością swoją 
uczestników zaszczycili burmistrz 
Kazimierz Sterkowicz, kierownik 

Wydziału Kultury i Oświaty Alek-
sander Augustyn, v-ce prezes 
Zarządu Powiatowego TPD, 
Stanisław Kozieł, radny powiatu 
Marek Wałęga, z-ca przewodni-
czącego Rady Miasta Zbigniew 
Grygowicz, radni Joanna Bubak, 
Franciszek Piecuch, kier. MOPS 
Andrzej Przybyło, prezes „Osiedla 
Młodych” Jan Rachwał, dyrektor 
GCK Adam Nowak, przew. Zarządu 
Osiedla Nr 5 Maria Jamro, członek 
Zarządu Powiatowego TPD Danu-
ta Wrona, działaczka TPD Anna 
Gomulak i dzielnicowy Grzegorz 
Czyżykiewicz.

Wigilia w Środowiskowym 
Ognisku Wychowawczym TPD
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W sali im. prof. W . Kunza prezentuje swoje malarstwo gorliczanin 
Michał Wachowski, urodzony 65 lat temu w Stróżówce. Postać znana w 
mieście, w środowisku artystów – plastyków, realizujący od 1964 r.- po 
ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu – misję 
służby swoim talentem, umiejętnościami lokalnej społeczności. Jego obraz 
i płaskorzeźby Drogi Krzyżowej znajdują się w wielu kościołach diecezji tar-
nowskiej oraz rzeszowskiej – również w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli. 
Cztery obrazy podarowane Ojcu Świętemu są w Muzeum Pontyfikatu Jana 
Pawła II w Watykanie.

W ramach XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorlicach wraz z 
Gorlickim Sztabem WOŚP zorganizowali akcję pod hasłem „Oddaj 
krew – pomóż dzieciom”, która odbyła się w Domu Polsko-Słowackim. 
W akcji udział wzięło ponad 30 krwiodawców z terenu powiatu gorlickiego, 
łącznie pozyskano 14 litrów krwi Również w ramach „Białej Niedzieli” i  XVII 
finału WOŚP odbyło  się bezpłatne badanie: poziomu cukru, ciśnienia tętni-
czego i poziomu cholesterolu, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków w Gorlicach.

W Galerii „Dworu Karwacjanów” 

Od 16 stycznia br. w Galerii Muzeum – „Dworu Karwacjanów i 
Gładyszów” w Gorlicach oglądać można wystawy dwóch malarzy – Sło-
waka i Polaka. Pierwsza prezentowana w sali im. ks. B. Świeykowskiego 
to malarstwo Józefa Kaminsky'ego, urodzonego w słowackim Zborowie 
artysty, który obchodzi w tym roku jubileusz 40- lecia pracy twórczej. Jego 
malarstwo pejzażowe, bliskie impresjonizmowi, zachwyca grą świateł i 
oryginalnością kolorystyki. Widoki okolic Bardejova, panoramy podkar-
packich miasteczek, pełne uroku i wrażliwości przenoszą w czasie, gdzieś 
w nastrojowość Galicji, C.K. Austro – Węgier…

Gorlicki artysta w Domu Polsko–Słowackim

13 stycznia br. odbył się pierwszy w tym roku wernisaż w Domu 
Polsko – Słowackim. Bohaterem wieczoru był lokalny artysta, rzeźbiarz 
i poeta Józef Śliwa. Podczas oficjalnego otwarcia wystawy Pan Józef opo-
wiedział o swoich inspiracjach i procesie powstawania prac. Po wernisażu 
wiele ze zgromadzonych osób, które od lat pracowały z nim w Fabryce 
Maszyn i znają go osobiście, było bardzo zdziwionych faktem, że tworzy 
on  tak piękne rzeźby w zaciszu swojego domu.

20 stycznia br. pracownicy branży turystycznej mieli okazję wziąć 
udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym bezpłatnych szkoleń w 
ramach projektu „Wzmocnienie potencjału zawodowego małopolskich 
przewodników i pracowników obsługi ruchu turystycznego – szansą dla 
osób 45+”. Organizatorem szkoleń jest Firma PM Doradztwo Gospodarcze 
z Krakowa.

Fot.  A. Szczepański

27 stycznia br. w kościele 
N.N.M.P w Gorlicach odprawiona 
została uroczysta msza święta z 
okazji 53. rocznicy śmierci ks. 
Bronisława Świeykowskiego 
– kapelana,  komisarycznego 
burmistrza Gorlic z lat I wojny 
światowej , wychowawcy młodzie-
ży, Honorowego Obywatela Miasta 
Gorlice. Uroczystą  mszę świętą 
poprowadził ks. prałat Stanisław 
Górski w asyście ks. prałata Józefa 
Micka , księdza prałata  Andrzeja 
Muchy, ks. Józefa Makowskiego. 
W uroczystości uczestniczyli licznie  
mieszkańcy Gorlic,  przedstawiciele 

władz miasta i powiatu, delegacje 
ze szkół miejskich, kombatanci. Po 
zakończeniu nabożeństwa delega-
cje  udały się na gorlicki cmentarz, 
gdzie przy krypcie ks. Bronisława 
Świeykowskiego burmistrz Kazi-
mierz Sterkowicz wraz z delegacją 
młodzieży  złożył  kwiaty i zapalone 
zostały znicze. Młodzież z Miejskie-
go Zespołu Szkół Nr 5 przedstawiła 
krótki program artystyczny o Burmi-
strzu  Świeykowskim.  Wspomnie-
nie o ks. Bronisławie  wygłosił,  też 
ks. prałat Józef Micek, który osobi-
ście znał ks. Bronisława. 

PAMIĘĆ O HONOROWYM OBYWATELU GORLIC

Fot.  A. Szczepański
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31.12.2008 r. Koło Miejskie 
PTTK zorganizowało wyprawę na 
sylwestrowe spotkanie Ludzi 
Gór na Jaworzynie Krynickiej. 
Po przyjeździe do Czarnego Po-
toku kilka osób wyjechało kolejką 
gondolową na szczyt Jaworzyny, 
reszta przeszła drogą leśną na po-
lanę koło schroniska pod szczytem 
Jaworzyny.  Na szczycie Jaworzyny 
koło stacji kolejki trwała już wielka 
dyskoteka na śniegu. Temperatura 
około -7°, a na dolnej stacji kolejki 
-11°, ale za to niebo udekorowane 
gwiazdami, lekki wiaterek, a księżyc 
coś zaniemógł. Około godz. 22.30 
na polanie pod schroniskiem od-
było się XXI spotkanie turystów, 
msza polowa prowadzona przez 
ks. Biskupa z Tarnowa, śpiewanie 

kolęd, ogniska, tańce na śniegu 
oraz powitanie Nowego Roku. Około 
1.30 uczestnicy zeszli do parkingu, 
część wracała bokiem nartostrady, 
gdzie wywijała orły i koziołki na ubi-
tym śniegu, a o zjeździe kolejką na 
dół nie było mowy, bo jeszcze koło 
2.00 tłum rozbawionych oczekiwał 
na powrotny zjazd. W drodze do 
Gorlic mijaliśmy pięknie oświetlo-
ną i udekorowaną Krynicę, a wró-
ciliśmy około 4.00. Pozdrawiamy, 
życzymy turystom Szczęśliwego 
Nowego Roku i zapraszamy znowu 
za rok. Z okazji Nowego Roku Koło 
Miejskie życzy Redakcji „Kurierka” 
wiele pomyślności i dziękuje za za-
mieszczanie informacji o naszych 
imprezach.

                Tadeusz Ćwiklik

 Wśród biegaczy zwyciężył 
Vadym Slobodenyuk (Rovnol, 
Ukraina), przed Siergiejem 
Fiskoviczem (SKB Rudnik) i Ar-
turem Błasińskim (New Balance 
Team). Najszybszą zawodniczką 
była Ukrainka Switłana Słanko, 
wyprzedzając Lilię Fiskovicz 
(SKB Rudnik) i Annę Wojnę 
(ULKS Lipinki). Na dystansie 5 
kilometrów pobiegło 27 mężczyzn. 

Powitanie 2009 roku na 
Jaworzynie 

GORLICKI BIEG SYLWESTROWY

Zwyciężył Piotr Łach (WKS 
Wawel), a drugi był Szymon 
Kukla (ULKS Lipinki), trzeci- 
Marcin Niezgoda (KKB MOSiR 
Krosno). Wśród 9 zawodniczek 
najszybsza była Katarzyna Czub-
ska, przed Martą Czubską (KKB 
MOSiR Krosno) i Katarzyną 
Dulak (UKS „Budowlani”).

(d)

Foto: B. Lewek                  


