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„Tam, kędy wprzod, nim przez nią wożę się na promie

Spadszy Ropa z Bieszczadu krzywe brzegi łomie,

Zamek stoi w tak ciasnym i w kącie tak skrytym

Prędzej, niż znalezionym, może być dobytym,

Szymbark zowią; wieś przy nim, gonty, deski, huty

I kamień, możeli być do młyna wykuty...”

KASZTEL W SZYMBARKU OTWIERA PODWOJE

ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada br. odbyły się w 
Gorlicach powiatowe obchody 92. 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. Rozpoczęły się w Szkole Mu-
zycznej I stopnia im. Ignacego Jana 
Paderewskiego uroczystą, wspólną 
sesją Rady Powiatu Gorlickiego i 
Rady Miasta Gorlice. W oficjalnych 
wystąpieniach przewodniczącego 
RM Bogdana Musiała, przewod-
niczącego RP Marka Bugny oraz 
prelekcji multimedialnej Daniela 
Markowicza przybliżone zostały te 
historyczne wydarzenia – odzyski-
wania niepodległości i suweren-
ności – w wymiarze Polski i naszej 
małej Ojczyzny – Gorlic i Powiatu 
Gorlickiego.

Tak w II poł. XVII w. widział i opisywał kasztel w Szymbarku najwybitniejszy poeta polskiego baroku, żyjący w podgorlickiej Łużnej 
Wacław Potocki. Widok rodowego gniazda Gładyszów herbu Gryt zachwycał swym pięknem i dostojnością. W późniejszych wiekach 
rezydencja Jana Erazma, Stanisława i Szymona Gładyszów – nazywana zameczkiem, dworem obronnym – zmieniał właścicieli, powoli 
podupadał. Spustoszony przez wojska Rakoczego w czasach „potopu szwedzkiego”, zamieniony na gorzelnię i spichlerz w XIX wieku 
dotrwał do naszych czasów. (s. 2,3).
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Kolejnym punktem programu obchodów była Msza Św. w inten-
cji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej p. w. Nar. NMP, ze wzruszającą swym 
patriotyzmem homilią ks. Andrzeja Koguta, proboszcza parafii p. w. 
Św. Andrzeja Boboli. Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości, pocztami 
sztandarowymi na czele przemaszerowali pod Pomnik Bohaterów 
Ziemi Gorlickiej. W tym symbolicznym miejscu wysłuchano okolicz-
nościowego wystąpienia starosty Mirosława Wędrychowicza. Apelem 
pamięci, wieńcami i wiązankami kwiatów oraz salwą Honorowej 
Kompanii Policji oddano hołd i cześć sztafecie bohaterskich pokoleń 
Polaków, którzy złożyli na ołtarzu Ojczyzny „swój życia los”.

R. Dziubina

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI KASZTEL W SZYMBARKU OTWIERA PODWOJE

fot. A. Nowak

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

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia
łek 8.0016.00, wtorek  pią tek 
7.3015.30 Bur mistrz  Ka zi mierz 
Ster ko wicz, Zca Bur mi strza 
 Janusz Fugiel, Sekretarz  Ma
ria Kuź niar skaPęczek, Skarbnik 
 Kry sty na To kar ska.
Wydziały:
  1. Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

 Kie row nik Katarzyna Wal czy, 
tel. nr wew. 228.

  2. Wydział Księgowości Fi nan so
woBudżetowej  Kie row nik 
Ja ni na Łopata, tel. nr wew. 
231.

  3. Wydział Promocji i Roz wo ju 
Go spo dar cze go Kie row nik 
 Ewa Buhl, tel. wew. 267.

  4. Wydział Spraw Oby wa tel skich 
 Kierownik Mie czy sław Bom
ba, tel. wew. 276.

  5. Wydział Gospodarki Ko mu nal
nej  Kierownik Teresa Wrona, 
tel. wew. 244.

  6. Wydział Go spo dar ki Prze
strzennej  Kierownik An drzej 
Fik, tel. wew. 259.

  7. Wydział Oświaty, Kul tu ry i 
Spor tu  Kierownik Alek san
der Au gu styn, tel. wew. 265.

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

  9. Urząd Stanu Cy wil ne go  Kie
row nik Danuta Za krzew ska, 
tel. wew. 256.

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

11. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
BHP, Henryk Ję drze jow ski, tel. 
wew. 285.

12. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Audytu  Franciszek To masz
kie wicz, tel. wew. 285.

13. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Pla no wa nia i Spra woz daw czo
ści Bu dże to wej  Edyta Szilder, 
tel. wew. 231.

14. Straż Miejska  Ko men dant 
Woj ciech Pietrusza, tel. 354 
07 23, Straż ni cy, tel. 354 07 
24

MZBtel. 3537310, MZUKtel. 52
6715, MOPS  tel. 3535642
Godziny przyjęć stron przez 
Bur mi strza:
Poniedziałek - 14.00 - 16.00,
Z-ca Burmistrza 
Środa - 12.00 - 15.00

KASZTEL W SZYMBARKU OTWIERA PODWOJE
Pierwsze prace zabezpieczające i remontowe w 1937 r. przerwała II wojna światowa. Po wojnie było kilka 

nieudanych, niedokończonych prób renowacji. Kolejne inicjatywy pojawiły się w XXI wieku, po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej. Inwestycja pod nazwą „Rewaloryzacja i remont Renesansowego Dworu Obronnego w Szymbarku”, 
realizowana w latach 20082010 ze środków finansowych pozyskanych z Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego – 3,4 mln zł, wspartych kwotą 1,8 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego, zakończyła 80letnie 
starania, by kasztel w Szymbarku odzyskał swoją świetność z czasów renesansu. 12 listopada przekonali się o tym 
uczestnicy uroczystości otwarcia wyremontowanego zespołu dworskiego z renesansowym kasztelem w Szymbarku. 
Blask dworu „oślepiał” swym  blaskiem gości na czele z posłem z Ziemi Gorlickiej Witoldem Kochanem, senatorem, 
rodem z Gorlic, Januszem Sepiołem, wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Leszkiem Zegzdą, starostą 
powiatu gorlickiego Mirosławem Wędrychowiczem, burmistrzem Gorlic Kazimierzem Sterkowiczem, wójtem gminy 
Gorlice Ryszardem Guzikiem...

Wszystkich witał chór Cantores Karwacjanun oraz gospodarz – dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów, Zdzisław Tohl. Po oficjalnych wystąpieniach, w nastrój z epoki renesansu i baroku wprowadził Krakow
ski Kwartet Puzonowy „For 4”, koncertem muzyki dawnej i recytacją wierszy Reja, Kochanowskiego, Potockiego. 
A poświęcenia kasztelu wraz z budynkiem oficyny dworskiej, drewnianego dworku mieszczańskiego dokonał po 
wszechczasy ks. Tadeusz Tabor – proboszcz szymbarski. W tejże oficynie dworskiej, w nastroju muzyki dawnej, 
staropolska biesiada pieczętowała tworzące się dzieło ducha Gładyszów – Ośrodek KonferencyjnoWystawienniczy 
„Kasztel w Szymbarku”. 

Roman Dziubina

Kasztel w Szymbarku XVIII w.

Kasztel w Szymbarku 1935 r.
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Trwają intensywne prace przy budowie kładki pieszo – jezdnej przez 
rzekę Ropę w rejonie ul. Kwiatowej. Wykonawcą wyłonionym w wyniku 
przeprowadzonego postępowania jest firma SAMSON Sp. z o.o. z Tarnowa. 
Inwestycja ta w 80 % jest dofinansowana ze środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Przypominamy, że budowa kładki ma na celu skomu
nikowania istniejących za Parkiem Miejskim gospodarstw, które zostały 
odcięte w wyniku uruchomienia się czynnego osuwiska zlokalizowanego na 
Górze Parkowej w roku 2004, 2009, jak również w czerwcu bieżącego roku, 
kiedy to wystąpiło zjawisko dynamicznego obsuwania się mas ziemnych, 
odłamów skalnych oraz drzew. Lokalna droga została całkowicie wyłączona 
z ruchu uniemożliwiając, korzystanie z niej mieszkańcom pobliskich posesji. 
Na dzień 16 listopada br. wykonane zostały już przyczółki mostu po obu 
stronach rzeki Ropy. Całość inwestycji obejmuje wykonanie kładki o rozpię
tości około 65 m i szerokość  5,68 m, w tym jezdni o szerokości 3,0 m oraz 
jednostronnego chodnika o szerokości 1,5 m.  Termin umowny zakończenia 
prac – 31.12.2010 r. Odbiór techniczny do 10.12.2010 r. 

15 listopada br. na zaproszenie posła Witolda Kochana w Gorlicach 
gościł Sekretarz Stanu  I zastępca Ministra Środowiska, Stanisław Gaw
łowski oraz posłowie Ireneusz Raś, Jacek Krupa. W spotkaniu, w Urzędzie 
Miejskim uczestniczyli wójtowie gmin powiatu gorlickiego. Gości przywitał 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz, który na wstępie przedstawił efekty działań 
miasta Gorlice w zakresie termomodernizacji obiektów komunalnych, go
spodarki odpadami oraz gospodarki wodnościekowej. Miasto Gorlice jest 
w dużym stopniu skanalizowane, około 98% mieszkańców miasta korzysta 
z kanalizacji sanitarnej, a 100% mieszkańców objętych jest zorganizowa
nym system odbioru odpadów komunalnych. W poszczególnych rejonach 
miasta zlokalizowane ok. 300 pojemników do zbiórki surowców wtórnych. 
Miasto korzysta ze zmodernizowanego ujęcia wody oraz z oczyszczalni 
ścieków o podwyższonym, w wyniku modernizacji, usuwaniu biogenów. 
21 obiektów komunalnych jest już po termomodernizacji. To daje ok. 
100 000 zł oszczędności na jednym budynku w skali rocznej. W trakcie 
spotkania minister poinformował o koniecznych zmianach w zakresie go
spodarki wodnej oraz wspomniał o działaniach podejmowanych w ramach 
realizacji „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, 
który dotyczy m.in. województw małopolskiego. Mówił także o trwających 
pracach nad mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego, które pozwolą 
na wcześniejsze przewidywanie zagrożeń i skuteczniejszą ochronę przed 
nimi. W kolejności zabrali głos wójtowie, którzy przedstawili ministrowi 
problemy z przełamywaniem barier prawnych związanych z usuwaniem 
szkód powodziowych. Na zakończenie spotkania, w swym podsumowaniu, 
minister zauważył, że bardzo ważna jest reforma zarządzania wodami, która 
powinna być wprowadzone na poziomie lokalnym a nie centralnym, co 
wpłynie na większą skuteczność w usuwaniu skutków powodzi. 

17 listopada br., na zaproszenie posła Witolda Kochana, w Gorli
cach gościł Tomasz Siemoniak  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu w Urzędzie Miejskim uczestni
czyły  władze samorządowe powiatu  oraz wójtowie z gmin powiatu gorlic
kiego. W trakcie spotkania minister bardzo pozytywnie ocenił współpracę 
na linii Gorlice – Warszawa. Gospodarze poszczególnych gmin obecni na 
spotkaniu zdali relację z działań w zakresie usuwania skutków popowo
dziowych.  Jednym z wniosków, który został przedstawiony ministrowi, 
była propozycja zmian w sprawie zasad udzielania promes na usuwanie 
skutków powodziowych. Zmiany miałyby dotyczyć możliwości przeniesie
nia niewykorzystanych środków, tak, aby nie przepadały z końcem roku. 
Takie rozwiązanie umożliwiłoby, bez zbędnego pośpiechu, realizację w 
całości  inwestycji dofinansowanych z otrzymanych dotacji.

MINISTERIALNE WIZYTY W GORLICACH
Zastępca Ministra Środowiska Sekretarz Stanu MSWiA

Międzynarodowa wizyta
Projekt Comenius

foto. P. Gajda

foto. P. Gajda

Budowa kładki

W dniach 15 – 19 listopada br. w Gorlicach gościła młodzież ze szkół 
w Targu Bujor w Rumunii, Elvos w Portugali i Zafry w Hiszpanii. Przyjechała 
na zaproszenie uczniów, dyrekcji oraz nauczycieli z Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 5 w Gorlicach w ramach realizowanego od kilku lat programu 
Socrates Comenius. Celem projektu jest przełamywanie barier kulturowych 
a także językowych pomiędzy jego uczestnikami. Na roboczych spotkaniach 
organizowanych w poszczególnych krajach opracowuje się etapy realizacji 
kolejnych zadań oraz sposoby wykonywania produktów końcowych. W tej 
międzynarodowej wymianie uczestniczyła również młodzież szkolna z MZS 
Nr 5, która wraz z nauczycielami odwiedziła wcześniej m.in. Portugalię i 
Hiszpanię. Teraz międzynarodowa grupa uczniów spędziła czas wspólnie 
z naszą młodzieżą. Goście odwiedzili m.in szkołę, uczestniczyli w lekcjach 
pokazowych, brali udział w wycieczkach po Gorlicach i do Zakopanego. 
Ważnym punktem programu była wizyta w Urzędzie Miejskim i spotkanie 
z burmistrzem Kazimierzem Sterkowiczem, przedstawicielami Rady Miasta 
Gorlice oraz władzami oświatowymi. Zagraniczni goście mieli okazję poznać 
polską oświatę i kulturę, a także nawiązać wiele przyjacielskich kontaktów. 
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Podległy mieleckiej Spe
cjalnej Strefie Ekonomicznej 
„Europark Mielec”  Obszar Prze
mysłowy GORLICE leży w pół
nocnowschodniej części Gorlic, 
w dzielnicy Glinik Mariampolski, 
po obu stronach drogi krajowej nr 
28 (Wadowice  Nowy Sącz  Kro
sno  Przemyśl). Obejmuje działki 
stanowiące własność miasta 
należące dawniej do Fabryki Ma
szyn „Glinik” S. A. Obsługą Strefy 
zajmuje się Gorlicki Ośrodek 
Wspierania Przedsiębiorczości, 
który jest jednostką Gorlickie
go Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsiębiorczości. Całkowita 
wartość projektu wynosi 16 500 
000 zł, wysokość dotacji: 13 
200 000 zł (80 % kosztów kwa
lifikowanych). Dofinansowanie 
zostało przyznane w ramach Osi 
Priorytetowej 4. Infrastruktu
ra dla rozwoju gospodarczego 
Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013, Działania 4.3.two
rzenie i rozwój stref aktywności 
gospodarczej. Schemat B:Strefy 
aktywności gospodarczej o po
wierzchni powyżej 20 ha. 

Strefa Aktywności Go
spodarczej w Gorlicach zloka
lizowana jest na obszarze po

Na placu Dworzysko trwają 
prace przy montażu straganów. 
Planuje się do końca roku wyko
nać ich zadaszenie. Obecnie  insta
lowane są lampy  oświetleniowe i 
budowa tarasu. 

Na ul. Krętej prowadzone 
są prace przy wykonaniu zbrojenia 
pod stopnie i roboty betoniar
skie pod taras widokowy. Widać 
postęp na odcinku ul. Wróblew
skiego do ulicy Świeykowskiego. 
Zakończone zostały prace sie
ciowe związane z przełożeniem 
kanalizacji. Ułożony został chodnik 
na Podcieniach oraz wzdłuż ulicy 
od strony Podcieni. Przystąpiono 
do układania nawierzchni jezdni z 
kostki brukowej. 

Na ul. Stróżowskiej zakoń
czono układanie głównej sieci 
kanalizacji sanitarnej. Trudności 
z jakimi boryka się wykonawca to 
niezinwentaryzowane studzienki 

Strefa Aktywnośći 
Gospodarczej
Są środki finansowe

przemysłowym, w dużej części 
niezagospodarowanym. Tereny te 
przeznaczone są pod inwestycje 
o charakterze produkcyjno – 
usługowym. Działający już w 
strefie przedsiębiorcy związani 
są z produkcją kuźniczą, prze
mysłem szklarskim, produkcją 
płyt warstwowych, oraz pro
dukcją konstrukcji stalowych. 
Układ komunikacyjny w strefie 
składa się obecnie z dróg o na
wierzchni gruntowej, żwirowo 
  tłuczniowej oraz nawierzchni z 
płyt betonowych. Taki stan dróg 
stanowi duże utrudnienie dla 
prowadzenia bieżącej  i przyszłej 
działalności. 

Projekt zakłada budowę 
infrastruktury komunalnej dla 
strefy. Zaplanowano przebudowę 
i budowę ciągów drogowych 
na terenie i poza SAG, wraz z 
chodnikami, parkingami, wy
posażeniem technicznym dróg, 
przełożeniem kolidujących sieci 
i oświetlenia. Długość dróg obję
tych projektem w strefie to 2,096 
km oraz poza strefą 0,504 km. 
Poprzez poprawę szlaków komu
nikacyjnych w strefie podniesie 
się atrakcyjność inwestycyjna 
miasta i powiatu. Termin reali
zacji projektu: 31.12.2012. 

19 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Gorlicach podpisana 
została umowa na dofinansowanie projektu „Budowa układu ko-
munikacyjnego na terenie strefy gospodarczej przy ul. Bieckiej w 
Gorlicach”. Podpisania umowy ze strony Miasta Gorlice dokonali: 
Kazimierz Sterkowicz – burmistrz Miasta Gorlice, Janusz Fugiel 
– zastępca burmistrza oraz Krystyna Tokarska - Skarbnik Miasta 
Gorlice. Natomiast Urząd Marszałkowski reprezentował Leszek 
Zegzda – wicemarszałek Województwa Małopolskiego. 

Rewitalizacja przed zimą
Zmienia się gorlicka Starówka

Przypominamy, że prace przy rewitalizacji Starówki rozpoczęły 
się 13 lipca br. W ciągu tych miesięcy każdy gorliczanin dostrzega 
zachodzące zmiany. Zmienia się wygląd ulic i Placu Dworzysko ob-
jętych programem rewitalizacji, który dofinansowany jest ze środków 
Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

kanalizacyjne i rury starej sieci 
sanitarnej, odkryte podczas pro
wadzonych robót ziemnych, które 
wymagają nadbudowy i ewentu
alnego usunięcia, co w znacznym 
stopniu spowalnia prace. 

Zakończone zostały prace 
na III etapie ul. Mickiewicza, 
tzn. dolny odcinek od ulicy Nad
brzeżnej do skrzyżowania z ul. 
Podkościelną i ul. Garbarską. 
Na tym odcinku ułożona została 
kostka brukowa. Rozpoczęto już 
instalowanie słupów oświetlenia 
ulicznego. Ruch samochodów 
odbywa się jedną stroną ulicy na 
całej długości do skrzyżowania z 
ulicą Nadbrzeżną i Legionów. 

W najbliższym czasie roz
poczną się roboty na odcinku ul. 
Krakowskiej do ul. Św. Mikołaja. 
Ruch pojazdów będzie puszczony 
jednostronnie.   

foto. P. Gajda, T. Sekuła

foto. P. Gajda, T. Sekuła
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9 listopada br. odbyła się 
LIX nadzwyczajna sesja Rady 
Miasta. Chociaż miała pożegnalny 
charakter, radni V kadencji podjęli 
jeszcze cztery uchwały. Pierwsza 
dotyczyła zmian uchwały budże
towej na 2010 r. Drugą przyjęto 
program współpracy Miasta Gor
lice w 2011 roku z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicz
nego i o wolontariacie. Również 
uchwałą wyznaczono obszary, na 
których nastąpiło zniszczenie lub 
uszkodzenie obiektów budowla
nych w wyniku osunięcia ziemi. 
Ostatnia podjęta uchwała była 
wyrazem zgody na przekazanie w 
formie darowizny udziału w działce 
położonej przy ul. Michalusa 18 w 
Gorlicach. 

Zasadnicza część tej nad
zwyczajnej Sesji miała charakter 
pożegnalny. W swoim ostatnim 
wystąpieniu Przewodniczący Rady 
Miasta V kadencji Bogdan Musiał 
dokonał podsumowania tych czte
rech lat:

„Panie i Panowie Radni, 
Panowie Burmistrzowie, Pani 
skarbnik i sekretarz, dyrektorzy i 
kierownicy jednostek organizacyj
nych, pracownicy Urzędu Miasta, 
Panie i Panowie Przewodniczący 
Zarządów Osiedli, mieszkańcy 
naszego miasta i gorlickie mas
smedia. Przez cztery lata tymi 
słowami rozpoczynałem każde 
posiedzenie Rady Miasta Gorlice.  
Dzisiaj czynię to po raz ostatni w 
tej kadencji Rady Miasta. Jestem 
trochę wzruszony, myślę że nie 
tylko ja.  Przyjemną rzeczą jest 
jak coś się rozpoczyna,  a jak się 
kończy pojawia się smutek i żal. 
Są w naszym życiu daty, których 
człowiek nie zapomina, które zmie
niają jego dotychczasowe życie. 
Dla nas radnych obecnej kadencji 
to data rozpoczęcia pracy i jej za
kończenia. Dokładnie 12 listopada  
2006 roku z woli mieszkańców 
naszego miasta spotkaliśmy się 
tu na tej przepięknej sali, by złożyć 
przysięgę radnego, wypowiadając 
słowa  roty. Od tej pory rozpoczęła 
się 4 letnia służba, bo tak należy 
traktować naszą pracę na rzecz 
mieszkańców naszego miasta. 
Mówię służba  bo być radnym to 
nie tylko zaszczyt ale i obowiązek. 
To my za pośrednictwem Prze
wodniczących Zarządów Osiedli 
przedstawialiśmy tu na Sesjach  

POŻEGNALNA SESJA RADY MIASTA

bądź  na  Komisjach problemy 
osiedli i mieszkańców miasta. Ale 
właśnie  czy wszystkie tematy zo
stały zrealizowane ? Zapewne nie. 
Trudno jest, jak  się okazuje, w tak 
krótkim czasie zaspokoić wszyst
kich i wszystkie potrzeby. Pewne 
zadania wymagają koncepcji, pro
jektu budowlanego, pozwolenia 
na budowę a przede wszystkim 
środków. A ich, jak Państwo Radni 
wiedzą, zawsze jest za mało. To tak 
jak  w naszych gospodarstwach 
domowych – nie  na wszystko 
możemy sobie pozwolić.  W Radzie 
Miasta jest 21 radnych, każdy ma 
inne podejście do każdego tematu 
i widzi potrzebę niekoniecznie ca
łego miasta ale własnego osiedla. 
Osobiście tego doświadczyłem 
w jednym roku, kiedy wszystkie 
zadania z Osiedla „ Sokół” zosta
ły wykreślone tylko dlatego, by 
pokazać własną siłę a nie dobro 
wszystkich. Ale jest demokracja, w 
której decyduje większość głosów. 
Przez te cztery lata wielokrotnie 
na posiedzeniach Rady Miasta i 
Komisjach przekonaliśmy się do 
tej zasady. Co  prawda wśród nas 
są radni, którzy opinii publicznej 

przekazywali informacje, że to dzię
ki nim zadanie zostało wykonane. 
Mieliśmy takie wystąpienia nawet 
przed kamerami telewizyjnymi. Nie 
można przypisywać sobie zasług, 
których się nie ma. My wiemy, że 
tak nie jest.  Tylko praca zespołowa 
i większość głosów decyduje o 
tym, czy dane zadanie zostanie 
wpisane do budżetu i czy  będzie 
realizowane. Zdarzało się również, 
że niektórzy Radni  obiecywali 
mieszkańcom wykonanie jakiegoś  
zadania, mimo że nie było możli
wości  jego realizacji   i to z wielu 
różnych powodów. Ta informacja 
szczególnie teraz będzie potrzebna 
dla mieszkańców naszego miasta, 
podczas kampanii wyborczej. I 
dobrze się stało,  że wśród nas 
jest obecna Regionalna Telewizja 
Gorlicka.

Szanowni Państwo! 

Cztery lata pracy w Radzie 
Miasta za nami. Każdy z nas do
kona jej oceny z własnej pozycji. 
Jako Przewodniczący Rady nie 
będę oceniał, zapewne ocenią nas 
wyborcy. Pracowaliśmy dużo i po
zwolę sobie przytoczyć kilka liczb:

 Rada Miasta spotykała się na 
swych plenarnych posiedze
niach  59 razy, podjęła 541 
prawomocnych uchwał.,

  Komisja  Budżetu i Finansów, 
której przewodniczącym był 
Aleksander Kumorkiewicz, 
odbyła 75 posiedzeń,

 Komisja  Budownictwa i Inwe
stycji, której przewodniczącym 
był Eugeniusz Liana, odbyła  84 
posiedzeń,

 Komisja  Oświaty, Kultury i 
Sportu, której przewodniczącą 
była Joanna Bubak, odbyła 65 
posiedzeń,

 Komisja  Spraw Społecznych, 
której przewodniczącą była 
Jolanta Dobek, odbyła 70 po
siedzeń,

 Komisja  Praworządności i 
Bezpieczeństwa Publicznego, 
której przewodniczącym był Eu
geniusz Wędrychowicz, odbyła 
55 posiedzeń,

 Komisja  Rewizyjna, której 
przewodniczącym  był Czesław 
Gębarowski, odbyła 57 posie
dzeń.

Oprócz pracy w Komisjach 
każdy z nas uczestniczył w plenar
nych posiedzeniach Sesji Rady 
Miasta oraz w licznych spotka
niach, komisjach odbiorowych i 
zebraniach osiedlowych. Trudno tu 
wymienić ilość, ale powiem, że było 
ich bardzo dużo. Ale taka jest rola 
radnego   być tam, gdzie mówi się 
i podejmuje decyzje dotyczące mia
sta a przede wszystkim spotykać 
się z mieszkańcami i wysłuchiwać 
ich problemów dotyczących osie
dli. Na początku mówiłem o datach, 
które człowiek pamięta. Pierwszą 
datą była data rozpoczęcia naszej 
pracy, a druga to data zakończenia 
kadencji Rady Miasta 20062010. 
Wydawać by się mogło, że  cztery 
lata to bardzo długi okres. Dzisiaj 
patrzymy, jakbyśmy  pracę radne
go rozpoczęli parę miesięcy temu. 
A tu niestety czas szybko płynie. Z 
jednej strony można się  cieszyć, 
że w ciągu tych lat zdobyliśmy 
doświadczenie samorządowe, a 
z  drugiej strony  przybyło nam 
lat życia. Pragnę z tego miejsca 
przede wszystkim Wam Panie i 
Panowie Radni, serdecznie po
dziękować za Waszą 4 letnią 
pracę na rzecz naszego miasta i 
jej mieszkańców. Nie był to łatwy 
okres, ale żeby ocenić radnego to 
trzeba nim być i poznać smak tej 
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pracy. To Wy koleżanki i koledzy 
radni najlepiej wiecie, ile wyrzeczeń 
i poświęceń było z waszej strony, 
ze strony waszych rodzin, żeby 
godnie wypełniać funkcję radnego. 
Ile to godzin  nie było Was w domu 
przy najbliższych. Każdy z nas, bez 
wyjątku, dawał z siebie wszystko. 
Dzisiaj mogę powiedzieć dziękuję 
Wam za Waszą oddaną pracę, 
za czas, który poświęciliście  dla 
dobra miasta i jego mieszkańców. 
Myślę, że mieszkańcy naszego 
miasta dostrzegą to wszystko i  
pozytywnie ocenią pracę radnych 
tej kadencji. Zapewne wielu z Was 
po raz kolejny ubiegać się będzie o 
mandat radnego. Stajemy do walki 
wyborczej. Ze swej strony proszę 
o spokojną i rzeczową kampanię, 
by nie było takich „niezręcznych” 
sytuacji jak 4 lata temu. Chociaż z 
tego co wiem to na dzień dzisiejszy, 
mimo wcześniejszych ustaleń z 
Przewodniczącymi Zarządów Osie
dli terminów spotkań mieszkańców 
poszczególnych osiedli z kandyda
tami na burmistrza i radnych   są 
już nieporozumienia   tak jakby 
pewne zamierzenia były celowe. 
Proszę  nie bierzmy przykładu z 
wielkiej polityki, a mieszkańców  
nie wciągajmy w swoje rozgrywki. 
Pragnę również serdecznie podzię
kować Panu Burmistrzowi Miasta 

Kazimierzowi Sterkowiczowi za 
4letni okres wspólnej pracy. Jak 
już mówiłem wcześniej był to 
bardzo trudny okres: dużo potrzeb, 
środków mało. Udało się pozyskać 
wiele środków zewnętrznych, m.in.
wspomnę tu środki na rewitalizację 
rynku, na drogi dojazdowe w strefie 
gospodarczej czy na, termomoder
nizację obiektów oświatowych. Z 
dnia na dzień miasto stawało się  i 

staje się coraz piękniejsze – i nie są 
to moje słowa, tylko mieszkańców 
miasta wypowiadane podczas 
zebrań osiedlowych.

Panie Burmistrzu  to, że w 
swojej pracy obrał Pan właściwy 
kierunek niech  świadczy fakt, iż 
niektórzy kandydaci na stanowi
sko burmistrza miasta pragną 
kontynuować rozpoczęte przez 

Pana zadania. Pragnę również 
serdecznie podziękować Panu Ja
nuszowi Fuglowi, Zcy Burmistrza. 
To On przede wszystkim „dreptał” 
za środkami zewnętrznymi. Dzięki 
jego determinacji i przygotowaniu 
zawodowemu  udało się pozyskać 
zewnętrzne środki – chciałoby się 
powiedzieć „właściwy człowiek   na 
stanowisku Vce Burmistrza ”. Wy
razy uznania składam  Skarbnikowi 

Miasta  – Pani Krystynie Tokarskiej 
za właściwą politykę finansową  i  
za czuwanie nad przychodami i  
wydatkami. Dziękuję  wszystkim 
kierownikom i dyrektorom jed
nostek organizacyjnych. Dziękuję 
wszystkim pracownikom Urzędu 
Miasta.Bez Waszej wspólnej pracy, 
na każdym stanowisku, efektów 
tych by nie było i każdy z was ma 

swoją cegiełkę w rozwoju miasta.

Szczególnie pragnę podzię
kować za pracę Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli. To wy Panie 
i Panowie jesteście  pierwszym 
ogniwem w komunikacji z na
szymi mieszkańcami. Dziękuję 
Wam za organizowanie wielu 
zebrań z mieszkańcami osiedli, 
za organizowanie Dnia Dziecka, 
Dnia Kobiet,  Dnia Seniora oraz 
organizacji wielu spotkań, imprez 
i wyjazdów poza miasto. Pragnę 
podziękować gorlickim mediom, 
które prawie zawsze  były na 
posiedzeniach Rady Miasta i 
przekazywały informację wizyjną 
i tekstową naszym mieszkańcom. 
Dzięki temu każdy, kto chciał i był 
zainteresowany, wiedział, co się 
dzieje w naszym mieście.

Dziękuję za uwagę!

Szanowni Państwo zamy
kam 59 Sesję Rady Miasta”.

A później był czas podzię
kowań, wręczenia pamiątkowych 
dyplomów, upominków, kwiatów, 
wzruszeń i świadomości, że „czas 
jak rzeka, jak rzeka płynie…”., i że 
za rok, za dzień, za chwilę razem 
nie będzie nas”. 

Roman Dziubina
fot. A. Nowak
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Ziemia Gorlicka ma radnego w 
Sejmiku Małopolskim

PO - 6 mandatów, MRS Ziemi Gorlickiej - 4, Porozumienie 
Gorlickie - 4, PiS - 4, SLD - 3.

Radnymi zostali (w kolejności alfabetycznej): BUBAK Joanna 
- PO (248 głosów), CZESZYK Maria - PiS (179), DIDUCH Michał - PO 
(119), DOBEK Jolanta - MRSZG (281), GĘBAROWSKI Czesław - PiS 
(171), GRYGOWICZ Zbigniew - SLD (172), GRYZIK Robert - PiS (198), 
KUMORKIEWICZ Aleksander - PO (233), LIANA Eugeniusz - MRSZG 
(136), LUDWIN Maria - PO (136), LUDWIN Ryszard - PG (145), 
MARSZAŁEK Halina - MRSZG (189), MIGDAR Mariola - PG (335), 
MRÓZ Augustyn - PG (162), MUSIAŁ Bogdan - PO (220), NOWAK 
Alicja - PiS (186), PLATO Henryk - SLD (164), RAK Andrzej - MRSZG 
(73), STERKOWICZ Kazimierz - SLD (153), WÓJTOWICZ Jadwiga - PG 
(205), WROŃSKI Krzysztof - PO (224).

W wyborach samorządowych Rady Powiatu Gorlickiego zwy
cięzcą jest Małopolski Ruch Samorządowy Ziemi Gorlickiej. Nowa 
23osobowa Rada będzie mieć w swoim gronie 9 radnych z MRS 
Ziemi Gorlickiej, 6 Prawo i Sprawiedliwość, 4 Platforma Obywatelska, 
3 Polskie Stronnictwo Ludowe, 1 Sojusz Lewicy Demokratycznej.

A oto nazwiska radnych Rady Powiatu Gorlickiego z poszczegól
nych okręgów wraz z liczbą otrzymanych głosów:

Okręg nr 1 – miasto Gorlice – frekwencja wyborcza – 45,51%

Abram Józef – MRS ZG – 638 głosów

Dziubina Roman – PO – 736 głosów

Jamro Edward – PiS – 278 głosów

Kukla Rafał – SLD – 1285 głosów

Płatek Tomasz – PiS – 1247 głosów

Szura Stanisław – PO – 452 głosy

Okręg nr 2 – Gmina Gorlice – frekwencja wyborcza – 39,06%

Bugno Marek – MRS ZG – 866 głosów

Matusik Andrzej – PiS – 585 głosów

Przybylski Jan – PSL – 421 głosów

Okręg nr 3 – Miasto i Gmina Biecz – frekwencja wyborcza – 
47,58%

Duda Bogusława – MRS ZG – 104 głosy

Kamińska Zofia – MRS ZG – 322 głosy

Mika Mariusz – PiS – 767 głosów

Wędrychowicz Mirosław – MRS ZG – 1953 głosy

Okręg wyborczy nr 4 – Gminy: Lipinki, Ropa, Sękowa, Uście Gorlic-
kie – frekwencja 52,96%

Górski Karol – MRS ZG – 1118 głosów

Kosiba Krzysztof – PO – 629 głosów

Kosiński Grzegorz – MRS ZG – 374 głosy

Ludwin Marek – PiS – 665 głosów

Tenerowicz Karol – PSL – 866 głosów

Okręg wyborczy nr 5 – Gminy: Moszczenica, Łużna i Bobowa – fre-
kwencja 50,15%

Fryczek Zygmunt – PiS – 528 głosów

Kaszyk Stanisław – PSL – 832 głosy

Lenard Bogusław – PO – 588 głosów

Potok Zygmunt – MRS ZG – 368 głosów

Urbanek Adam – MRS ZG – 913 głosów

Poszczególne komitety wyborcze uzyskały w skali powiatu następującą 
ilość głosów:

MRS ZG   10 679

PiS              9 470

PO              7 935

PSL             6 011

SLD            3 372

W nowej Radzie Powiatu Gorlickiego będzie 9 nowych radnych, 
w tym 6 zupełnie nowych, a 3 osoby powróciły po 4 lub 8 latach 
nieobecności.

Po 8 latach przerwy i oczekiwania powiat gorlicki ma swojego 
przedstawiciela wśród radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
Jest nim gorlicki adwokat Paweł Śliwa, który kandydował z PiS, na co 
dzień zamieszkały w Lipinkach.

W okręgu nr 6, który tworzą trzy powiaty: limanowski, nowo
sądecki i gorlicki można było zdobyć sześć mandatów do Sejmiku. 
Wyborcy zdecydowali, że cztery mandaty przypadły przedstawicielom 
Prawa i Sprawiedliwości (Andrzej Romanek, Grzegorz Biedroń, Paweł 
Śliwa, Andrzej Bulzak), a dwa Platformie Obywatelskiej (Zygmunt 
Berdychowski, Leszek Zegzda).

Poza Pawłem Śliwą najbliżej zdobycia mandatu był wiceburmistrz 
Janusz Fugiel, który osiągnął dobry wynik 3682 głosy w okręgu, w tym 
w Gorlicach 2880 głosów. 

Wyniki I tury:

Witold Kochan - 3548 głosów
Jadwiga Wójtowicz - 2340
Rafał Kukla - 2101
Józef Abram - 1443

Zygmunt Fryczek - 1351
W drugiej turze w dniu 5 grudnia (niedziela) zmierzą się w 

walce o fotel burmistrza - Witolt Kochan i Jadwiga Wójtowicz.

W pozostałych miastach i gminach burmistrzami i wójtami 
zostali ponownie:

Biecz - Urszula Niemiec

Bobowa - Wacław Ligęza

Gmina Łuzna - Kazimierz Krok

Gmina Moszczenica - Jerzy Wałęga

Gmina Lipinki - Czesław Rakoczy

Gmina Sękowa - Małgorzata Małuch

Gmina Uście Gorlickie - Dymitr Rydzanicz

Gmina Ropa - Jan Morańda

Gmina Gorlice - Ryszard Guzik

KRAJOBRAZ PO WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W GORLICACH

Wybory do Rady Miasta Zwycięstwo MRS Ziemi Gorlickiej 
do Rady Powiatu Gorlickiego

Gorlice czekają na Burmistrza
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Konkurs  ma na celu wyło
nienie ofert i zlecenie podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku 
publicznego realizującym zadania 
na terenie miasta Gorlice i na rzecz 
jego mieszkańców w dziedzinie 
oświaty, zdrowia, kultury, kultury 
fizycznej, turystyki oraz Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro
blemów Alkoholowych odpowia
dające celom „Programu współ
pracy Miasta Gorlice w 2011 roku 
z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet
nia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie „. 

Cele  będą realizowane 
poprzez zlecanie następujących  
zadań: 

Oświata i Wychowanie: 

 organizacja letniego i zimo
wego wypoczynku dzieci i 
młodzieży. 

 działania profilaktycznotera
peutyczne wobec młodzieży 
niedostosowanej społecznie. 

 wspieranie wszelkich inicjatyw 
na rzecz edukacji ponad pro
gramowej, organizacja imprez 
kulturalnych i sportoworekre
acyjnych oraz turystycznych, 
konkursów z różnych dziedzin 
wiedzy. 

Upowszechnianie Kultury

 ochrona dziedzictwa narodowe
go. 

 wymiana kulturalna z zagrani
cą.

 promocja sztuki twórców pro
fesjonalnych i nieprofesjonal
nych.

 wspieranie działań promują
cych kulturę i historię miasta 
oraz regionu.

 organizacja imprez kulturalnych 
dla mieszkańców Gorlic. 

Ochrona Zdrowia:

 rehabilitacja osób niepełno
sprawnych, w tym prowadzenie 
zajęć terapeutycznych indywi
dualnych i grupowych. 

 podejmowanie działań i akcji 
prewencyjnych w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia, w 

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Informuję, że Rada Miasta Gorlice Uchwałą  Nr 537/LIX/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 9 listopada 2010 roku  przyjęła  „Program 

współpracy Miasta Gorlice w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Realizując cele powyższej Uchwały ogłaszam konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych Miasta Gorlice w 2011 roku.

tym organizacja szkoleń i badań 
profilaktycznych. 

 organizacja imprez na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

 propagowanie idei honorowego 
krwiodawstwa.

 wspieranie wszelkich inicja
tyw na rzecz ochrony zdrowia 
poprzez wczesną diagnostykę 
oraz promowanie zdrowego 
stylu życia. 

Gminny Program Profilak
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych:

 zwiększenie skuteczności po
mocy terapeutycznej dla osób 
uzależnionych od używek.

 udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy uzależnień 
pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególności 
ochrony przed przemocą w 
rodzinie.

 prowadzenie profilaktycznej 
działalności informacyjnej i 
edukacyjnej w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć.

 wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i osób 
fizycznych służącej rozwiązy
waniu problemów uzależnień 
od używek. 

Kultura Fizyczna i Sport 

 szkolenie i udział w zawodach 
w ramach rozgrywek własnych 
oraz prowadzonych przez pol
skie i okręgowe związki sporto
we. 

 organizacja imprez sportowych 
i rekreacyjnych. 

 wymiana grup sportowych 
w ramach współpracy miast 
partnerskich. 

Turystyka i Wypoczynek 

 organizacja imprez turystycz
nych i rekreacyjnych.

 upowszechnianie turystyki 
poprzez wydawnictwa tury
styczne. 

 promocja walorów turystycz
nych i krajobrazowych Miasta 
Gorlice w kraju i zagranicą

 współpraca miast partner
skich. 

 współdziałanie z lokalnymi 
organizacjami turystycznymi 
w zakresie promocji i rozwoju 
turystyki. 

Na realizację zadań wybra
nych w ramach w/w konkursów 
przeznaczam wstępnie z budżetu 
miasta Gorlice na rok 2011:

• na zadania z zakresu oświaty do 
kwoty 12.000 zł.,

• na zadania z zakresu ochrony 
zdrowia do kwoty 22.000 zł.,

• na zadania z zakresu kultury do 
kwoty 110.000 zł.,

• na zadania z zakresu kultury 
fizycznej do kwoty 475.000 
zł.,

• na zadania z zakresu turystyki 
do kwoty 11.000 zł.,

• na zadania z zakresu Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwią
zywania Problemów              Al

koholowych do kwoty 140.000 
zł.

Podmiotami uprawnionymi 
do składania  ofert są organiza
cje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 usta
wy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96 , 
poz.873 z późn. zm./ działające 
w dziedzinie turystyki, oświaty, 
zdrowia, kultury, kultury fizycznej 
oraz profilaktyki przeciwdziałania 
alkoholizmowi, realizujące zadania 
na rzecz mieszkańców Miasta Gor
lice, które zaspakajają ich ważne 
potrzeby.

Do niniejszej edycji kon
kursu mogą być składane oferty, 
których realizacja przypadać będzie 
na okres od 1 stycznia do 31 grud
nia 2011 r.

Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest przesłanie  oferty w 
nieprzekraczalnym terminie do 15 
grudnia 2010 roku na adres: Urząd 
Miejski GorliceWydział Oświaty, 
Kultury i Sportu,  38300 Gorlice, 
Rynek 2,  w zakresie wszystkich 
zadań z wyłączeniem Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro
blemów Alkoholowych, którą nale
ży przesłać do Wydziału Promocji 
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego Gorlice, 38300 Gorlice, 
Rynek 2.

Złożona oferta musi być 
zgodna z wzorem określonym w 
rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 27 
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicz
nego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania  publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania 
zadania / Dz. U. 

Nr 264, poz. 2207 /.

Rozpatrywane będą wyłącz
nie oferty kompletne i prawidłowe, 
złożone na obowiązującym formu
larzu w terminie jak wyżej.

Zgłoszenie oferty nie jest 
równoznaczne z zapewnieniem 
przyznania dotacji jak też przyzna
nia dotacji w wysokości określonej 
w ofercie. Kwota dotacji może być 
niższa od określonej w ofercie.
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Legionów 3
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Coraz więcej dzieci i mło
dzieży uczęszcza do świetlicy 
osiedlowej na „Osiedlu Młodych” 
i bierze udział w konkursach orga
nizowanych przez Zarząd Osiedla 
Nr 5. Pierwszy z nich – to cieszący 
się dużym zainteresowaniem – 
turniej tenisa stołowego. Odbył 

Wzięli w nim udział pedago
dzy ze szkół podstawowych, gim
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
pełnomocnicy ds. profilaktyki i 
przeciwdziałania uzależnieniom, 
członkowie komisji ds. rozwiązy
wania problemów alkoholowych, 
pracownicy socjalni, terapeuci 
oraz przedstawiciele policji. 

Pierwszy wykład, połączo
ny z prezentacją multimedialną, 
poprowadziła ekspert ds. Infor
macji o Narkotykach i Narkomanii 
Województwa Małopolskiego 
 Marta Mordarska. W trakcie 
wykładu uczestnicy otrzymali 
kompendium wiedzy o „dopa
laczach” – co to są dopalacze, 
skala zjawiska, kalendarium roz
powszechniania i dostępności do 
tych środków psychoaktywnych 

O „dopalaczach” w Gorlicach
Szkolenie seminaryjne

8 listopada br. w Gorlicach odbyło się szkolenie seminaryjne 
pt. ”Dopalacze – aspekty edukacyjne i prawne”, zorganizowane przy 
współudziale Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach, Wojewódzkie-
go Eksperta ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz Parafii 
św. Jadwigi w Gorlicach i władz samorządowych. 

w naszym kraju, jak wyglądają 
i jakie produkty oferują sklepy 
z dopalaczami oraz najważniej
sze informacje o zagrożeniach 
stosowania i rozpowszechniania 
dopalaczy, a także zasadach po
stępowania dla wychowawców, 
nauczycieli i rodziców. 

Druga część seminarium, 
pt. „Jak pomóc dziecku żyć 
bezpiecznie?”, poświęcona była 
czynnikom społecznym i środo
wiskowym, które wpływają na 
dziecko, zagadnieniu konfliktów 
wieku rozwojowego. Zaprezento
wana została też książka „Jak na
prawdę kochać dziecko”, autor
stwa Rossa Campbella. Wykład 
poprowadziła dyrektor Centrum 
Terapii Uzależnień w Gorlicach, 
Grażyna Rychlicka – Schirmer. 

DARY JESIENI PRZED ZIMĄ
się dnia 9 października br. Po sportowych zmaganiach wyłoniono 
troje najlepszych zawodników. Tym razem szczęście uśmiechnęło 
się do dziewczynek. Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Wójcik, drugie 
Jola Wójcik, a trzecie Gabrysia Bodziony. Otrzymały nagrody książ
kowe, a nagrodę pocieszenia wręczono Karolowi Myszkowskiemu 

– najbardziej zawiedzionemu 
zawodnikowi. Wszyscy uczestnicy 
byli częstowani słodyczami oraz 
sokiem do picia. 

Natomiast 20 października 
br. dzieci zorganizowały wystawę 
swoich prac z konkursu plastycz
nego „Dary jesieni”. Pomysłowość 
i materiały użyte do wykona
nia tych prac była różnorodna. 
Były prace malowane, wyklejane, 
układane ikebany płaskie oraz w 
wazonach, z kasztanów, żołędzi, 
jarzębiny, traw, gałązek, a nawet 
suszonych grzybów. Zaprosili
śmy rodziców, jak również panie 
z osiedlowego Klubu Seniora, 
aby pokazać im prace dzieci, bo 
warto było. Nie było wyróżnień, 
bo wszystkie prace zasługiwały na 
nagrody. Dlatego Zarząd Osiedla 
Nr 5 „Osiedla Młodych” nagrodził 
wszystkich uczestników albumami 
i słodyczami. 

Dziękuję wszystkim uczest
nikom za ich zaangażowanie oraz 
paniom świetlicowym, Izabeli 
Pijanowskiej oraz Adriannie Na
piórkowskiej, za pomoc dzieciom 
i Zarządowi przy realizacji imprez 
osiedlowych.

Przewodnicząca Z.O. Nr 5
Maria Jamro
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Od 19 listopada w „Dworze Karwacjanów” oglądać i po-
dziwiać można malarstwo Franciszka Maśluszczaka, malarza z 
Zamojszczyzny, absolwenta ASP w Warszawie w 1974 r., autora 
projektów okładek, ilustracji dla dorosłych i dzieci, artysty uho-
norowanego wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Jego malarskie 
opisywanie świata i ludzi ma coś ze snu, baśni, malarstwa Chagal-
la, Nikifora, Dudy-Gracza. To świat zadumy, melancholii, świat, 
którego bohaterem jest człowiek – prawdziwy w swej brzydocie, 
szlachetności, biedzie, zwyczajności.

(dr)

ŚWIAT FRANCISZKA
Z ZAMOJSZCZYZNY

Studenci Złotego Wieku na „Gąsce”

17  listopada br. W Dzień Studenta, 50 słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku wybrało się do Jasielskiego Domu Kultury na spektakl 
„Gąska” Teatru Capital z Warszawy, który prezentowany był w ramach II Jesiennych Spotkań z Teatrem.  Od 20 października do 25 listopada 
każdy miłośnik teatru mógł odbyć jesienną podróż do renomowanych teatrów Warszawy, Lublina, Katowic i Rzeszowa, które zawitały do 
Jasła. Spektakle różnorodne – dla dzieci, młodzieży, dorosłych: „Pinokio”, „Ballady i romanse”, „Ferdydurke”, Przyjazne dusze”, „Diabeł 
w purpurze”, „Gąska”, „Wariatka”, „Dowód”. Znakomici aktorzy, że wymienię: Andrzeja Seweryna, Marię Seweryn, Joannę Trzepiecińską, 
Edytę Olszówkę, Ignacego Gogolewskiego, Jana Kobuszewskiego… Słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku wybrali się na „Gąskę” Miko
łaja Kolady, współczesnego rosyjskiego dramaturga, w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza i znakomitej obsadzie – Katarzyna Figura, Anna 
Gornostaj, Tomasz Dedek, Cezary Morawski. Historia konfliktu pomiędzy dojrzałymi, rozwrzeszczanymi, niespełnionymi zawodowo ludźmi 
(Figura i Gornostaj) a tytułową Gąską, młodziutką, z pozoru naiwną dziewczyną, która podbija serca podstarzałych mężczyzn w wieku śred
nim, marzących o cofnięciu czasu, młodzieńczej miłości – jest na pierwszy rzut oka śmieszna, ale nie do końca. Zmusza do zastanowienia 
się nad sobą i otaczającym światem.

MIGAWKI Z GCK
27,28 i 29 listopada br. w sali teatralnej aktorzy Teatru Naro

dowego z Wrocławia zaprezentowali sztuki teatralne: "Świentoszek", 
"Balladyna", "Opowieści robotów", "Alicja po drugiej stronie". Spektakle 
obejrzało ok. 1800 uczniów gorlickich szkół.

17 listopada br. w sali teatralnej wystąpił Gieniek Loska Band.

Od 2225 listopada br. w sali teatralnej odbył się Gorlicki Konkurs 
Poezji Jednego Wiersza w czterech kategoriach: szkoły podstawowe 
kl. IIII, szkoły podstawowe kl. IVVI, gimnazja kl. IIII, młodzież po
nadgimnazjalna. W konkursie wzięło udział 217 recytatorów. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy a osoby nagrodzone i wyróżnione nagrody 
książkowe.

28 listopada br. w sali teatralnej wystąpił Kabaret Moralnego 
Niepokoju.

3 grudnia w sali teatralnej o godz. 18.00 odbędzie się koncert 
najpiękniejszych arii i duetów z opery "Traviata". 
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Pojechaliśmy trasą Gorli
ce – Ropa – Brunary – Śnietnica 
– Banica – Izby, gdzie jeszcze 
istnieją dwa zerwane mosty z 
okresu powodzi (przejazd przez 
rzekę Białą po płytach). Po przy
jeździe do Izb wycieczka poszła 

„W góry, w góry miły bracie…”
Zakończyli sezon turystyczno-krajobrazowy

24 października br. Zarząd Koła Miejskiego Oddziału PTTK w Gorlicach zorganizował wycieczkę 
turystyczno-krajobrazową do Izb na zakończenie sezonu turystycznego.

drogą do granicy na Przełęcz 
Beskid. Po drodze robiła zdjęcia 
kolorowego, otwartego krajobrazu 
oraz majestatycznie wznoszącej 
się Lackowej – 997 m (najwyższy 
szczyt Beskidu Niskiego po stronie 
polskiej). Tutaj grupa górska, pod 

opieką kol. Mirosława Wantucha, 
wyszła szlakiem (ekspresowego) 
na szczyt Lackowej i przez Prze
łęcz Pułaskiego, Ostry Wierch, 
Białą Skałę zeszła do pięknej i 
zadbanej cerkiewki w nieistnie
jącej wsi Bieliczna. Natomiast 

Foto: Julia Lewek 

grupa krajoznawcza przeszła 
doliną rzeki Biała do jej źródeł pod 
Przełęcz Puławskiego i wróciła 
przez słoneczne, ale puste hale 
do cerkwi w Bielicznej. Dalej 
wycieczka podjechała do Banicy 
na zakończenie sezonu turystycz
nego. Tutaj spotkała nas niespo
dzianka. W pięknej kotlinie rzeki 
Biała znajdują się stawy rybne (z 
pstrągami), których właścicielem 
i gospodarzem jest przyjaciel 
turystów – góral p. Jan Tomaśko 
(na zdjęciu) – zamieszkały w Ba
nicy, a rodem z Ochotnicy Górnej 
w Gorcach. 

Po serdecznym powitaniu 
rozpoczęliśmy biesiadę. Uczest
nicy wycieczki zakupili sobie 
„ekologiczne pstrągi chowane w 
wodzie prościutko z lasu”, sma
żyli na miejscu lub brali do domu. 
Była też kiełbasa z grilla, tradycyj
ne piwo ze sklepu gospodarza i 
śpiew. Na tym zakończyliśmy 
sezon turystyczny 2010 r.

Dziękujemy p. Janowi za 
zaproszenie nas na pstrągi i 
biesiadę oraz gorące i serdeczne 
góralskie przyjęcie.

Dziękujemy również Re
dakcji „Kurierka” za zamiesz
czenie naszych informacji o 
wycieczkach, co traktujemy jako 
nasz skromny wkład w populary
zowanie turystyki, krajoznawstwa 
i zdrowego wypoczynku. 

Prezes Koła Miejskiego PTTK 
Tadeusz Ćwiklik


