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Dobrze, że są wśród nas ci 
z artystyczną, bardziej wrażliwą 
duszą, którzy zatrzymują w kadrze 
aparatu fotograficznego chwile, 
momenty, detale. Takimi artystami 
– fotografikami są Jacek Kosiba i 
Janusz Fiega, dzięki którym można 
w Galerii „Na Piętrach” MBP im. 
Stanisława Gabryela obejrzeć 
wystawę „Gorlice- miasto mało 
znane”. Dwaj gorliczanie – pa-

GORLICE - MIASTO MAŁO ZNANE
W codziennym zabieganiu, pogoni za „dobrami” tego świata, 

nie dostrzegamy, nie zauważamy uroków i kolorytu miasta, niepo-
wtarzalnych jego klimatów, barw, detali.

sjonaci fotografowania. Chociaż 
są przedstawicielami różnych 
pokoleń, łączy ich miłość do Gor-
lic, historii miasta, zabytków… 
Dzięki nim możemy spojrzeć na 
miasto inaczej, dostrzec coś, 
czego nie zauważamy, podziwiać 
wschody i zachody, noce i dnie 
nad Gorlicami, secesyjne detale 
architektoniczne.

Roman Dziubina

REWITALIZACJA 

fot. P. Gajda

fot. J. Fiega

fot. J. Fiega

fot. J. Fiega
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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 8.00-16.00, wtorek - pią tek 
7.30-15.30 Bur mistrz - Ka zi mierz 
Ster ko wicz, Z-ca Bur mi strza 
- Janusz Fugiel, Sekretarz - Ma-
ria Kuź niar ska-Pęczek, 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-
wo-Budżetowej - 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

MZB-tel. 353-73-10, MZUK-tel. 52-
67-15, MOPS - tel. 353-56-42
Godziny przyjęć stron przez 
Bur mi strza:
Poniedziałek - 14.00 - 16.00,
Z-ca Burmistrza 
Środa - 12.00 - 15.00

Złożony przez miasto wnio-
sek wziął udział w konkursie w 
ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
Przeszedł wszystkie jego etapy. 
Po ocenie formalnej, technicznej 
i merytorycznej dokonanej przez 
Departament Funduszy Europej-
skich oraz niezależnych ekspertów 
uzyskał 88,28% maksymalnej 
liczby punktów i zajął 9 pozycję. 
26 listopada 2009 r. Zarząd Wo-
jewództwa Małopolskiego dokonał 
oceny strategicznej projektów, 
kończąc w ten sposób etap wy-
boru projektów rewitalizacyjnych, 
wśród których znalazła się rewita-
lizacja gorlickiej Starówki. Kwota 
przedstawiona we wniosku (koszt 
opracowania dokumentacji projek-

towej i realizacji) to 20 798 412 zł. 
Przyznana kwota dofinansowania 
wynosi 13 547 484 zł i jest jedną 
z największych w województwie 
małopolskim. Dokument umowy 
na tę kwotę przekazał burmistrzo-
wi Kazimierzowi Sterkowiczowi 
wicemarszałek Zarządu Małopol-
ski, Leszek Zegzda. Odbierając 
umowę burmistrz podkreślił, 
jak ważne jest t wydarzenie dla 
lokalnej wspólnoty, dla wielu 
pokoleń gorliczan. Przypomniał, 
że prace nad przygotowaniem 
projektu trwały kilka lat, a wniosek 
był jednym z 55 projektów na 
rewitalizację centrów miast- My 
dotrzymaliśmy słowa, że projekt 
będzie w pełni profesjonalny. Pan 
Marszałek dotrzymał słowa, że 

dofinansowanie będzie jak projekt 
będzie profesjonalny- mówił, wy-
rażając podziękowanie marszał-
kowi Zegzdzie. Harmonogram, 
zakres i koszt rewitalizacji „serca” 
Gorlic to remont i przebudowa 12 
tys. m2 powierzchni, w tym 10 
tys. m2 ulic, 2 tys. m2 placów, 10 
kilometrów sieci wodno-kanaliza-
cyjnej, energetycznej, gazowej. Po 
przetargach na przełomie marca i 
kwietnia, w lipcu ruszą prace bu-
dowlane. Zakończenie planowane 
jest w marcu 2012 roku. Koszty 
miasta to kwota 6 950 928 zł. Pro-
jekt rewitalizacji zaprezentował 
twórca- Marcin Brataniec, który ze 
swoją małżonką Urszulą Forczek-
Brataniec, chcą „tchnąć życie 
miastu”, które znają od dziecka. 
Całe przedsięwzięcie obejmuje 
przebudowę Rynku, Placu Dwo-
rzysko, ulicę Mickiewicza, Stró-
żowską (od Rynku do Kołłątaja), 
Piekarską, Cichą, Wąską, Krętą, 
Krzywą, Strażacką, Św. Mikołaja, 
Karwacjanów, Stomą, Wróblew-
skiego (od Rynku do skrzyżowa-
nia z ul. Świeykowskiego), placu 
przyległego do dawnej bożnicy. 
W skarpie Rynku zaplanowano 
wbudowanie Pawilonu Historii 
Miasta, przebudowana zostanie 
kładka nad ul. Mickiewicza. Z 
tafli Rynku będzie wytryskiwać 
fontanna. – Cieszę się, że dzięki 
projektowi przybędzie więcej 
miłośników miasta Gorlice – mó-
wił w swoim wystąpieniu poseł 
Witold Kochan- dostrzegając w 
rewitalizacji szansę upiększenia, 
podkreślania walorów historycz-
no-kulturowych i promocji miasta 
nad Ropą.

Roman Dziubina 

"SERCA" GORLIC
24 lutego br. w Domu Polsko-Słowackim odbyła się uroczy-

stość przekazania umowy o dofinansowaniu projektu- Rewitalizacja 
Starówki. Przebudowa ulic i placów w obrębie Starówki Gorlic.

Rynek gorlicki - 1899

Rynek gorlicki - 1967
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Miejska ulica, łącząca ul. 
Węgierską z ul. Szpitalną i Sien-
kiewicza. Przy ul. Ariańskiej mieści 
się Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. Jana Pawła II oraz kościół 
parafialny pw. Świętej Jadwigi 
Królowej. Skąd i dlaczego taka 
nazwa ulicy? By odpowiedzieć 
na te pytania, trzeba cofnąć się 
do ok. 310 r.. To wówczas żyjący 
w Aleksandrii duchowny i teolog 
chrześcijański Ariusz wyraził 
swoje poglądy, które przyczyniły 
się do powstania nowego kierun-
ku w teologii chrześcijańskiej i 
nazwanego od imienia twórcy – 
arianizmem. Podważał on dogmat 
Trójcy Świętej i zaprzeczał boskiej 
naturze Chrystusa. Wyznawcy – 
arianie – uważali, że Chrystus nie 
jest wieczny i wszechmocny jak 
Bóg- Ojciec, lecz stworzony przez 
Niego, a za swoje zasługi podnie-
siony po zmartwychwstaniu do 
godności Syna Bożego. Arianizm 
wywołał wiele kontrowersji i zo-
stał potępiony jako herezja przez 

Wyśmienity wykładowca, pouczający, 
refleksyjny temat. Prof. Wanda Półmaska to 
wielka osobowość i autorytet moralny. Dok-
tor nauk medycznych i psychiatrii, harcerka. 
Łączniczka w czasach okupacji. Z zaocznym 
wyrokiem śmierci wywieziona do Ravensbrück, 
gdzie była ofiarą pseudonaukowych ekspe-
rymentów. Po wojnie, w latach 1955-1997 
wykładała medy cynę pastoralną na Papieskiej 
Akademii Teologicznej. Przez 33 lata kierowała 
Instytutem Teologii Rodziny przy PAT. Była 
też wykładowcą w Instytucie Studiów nad 
Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II przy 
Papieskim Uniwersytecie Luterańskim w Rzy-
mie. Przyjaźń rodziny Półtawskich i osobiście 
prof. Wandy z Ojcem Świętym sięga końca lat 
50-tych. Byli uczestnikami pieszych wędrówek. 
Jako arcybiskup Karol Wojtyła zwracał się 
listowni w 1962 r. do włoskiego zakonnika i 
późniejszego Świętego katolickiego ojca Pio 
o modlitwę o uleczenie Wandy Półtawskiej z 
choroby nowotworowej. Dziękował mu później 
za skuteczną modlitwę i pomoc. Koresponden-
cja listowna z Janem Pawłem II trwała aż do 
śmierci papieża i stanowiła utajniony materiał 
dowodowy w procesie beatyfikacyjnym. O tej 
trwającej pół wieku przyjaźni opowiada książka 

OPOWIEŚCI GORLICKICH ULIC, ULICZEK…

sobór nicejski w 325 r. Upadek 
arianizmu spowodowało zwołanie 
w Konstantynopolu w 381 r. przez 
cesarza Teodozjusza I soboru, 
który zatwierdził ułożone na so-
borze nicejskim wyznanie wiary i 
orzekł boskość Ducha Świętego. 
W późniejszych czasach mianem 
arianizmu zaczęto określać rów-
nież inne odmiany antytrynitary-
zmu (przeciwne dogmatowi Trójcy 
Świętej). Ta informacja zbliża nas 
do wyjaśnienia tajemniczej nazwy 
gorlickiej ulicy. Na przełomie XVI/
XVII wieku, w okresie reforma-
cji, powstał w Polsce radykalny 
ruch społeczno-religijny braci 
polskich. Nazywano ich arianami, 
gdyż odrzucali dogmat Trójcy 
Świętej. Wyłonili się jako odłam 

zboru kalwińskiego w XVI w. Ich 
największe skupiska znajdowały 
się na terenie Małopolski. Główne 
ich ośrodki były w Rakowie, Piń-
czowie i Lublinie. Znaną rodziną 
ariańską na Ziemi Bieckiej byli 
Śreniawici Potoccy z Łużnej- 
Jan Potocki, dziad późniejszego 
poety Wacława. Kalwinem był 
właściciel Gorlic, Stanisław Od-
rowąż Pieniążek, który zamienił 
kościół katolicki na zbór kalwiński. 
Jeszcze gorliwszą kalwinką była 
jego żona Zofia z Gierałtowskich 
Pieniążkowa oraz ich synowa, 
Agnieszka z Myszkowskich Pie-
niążkowa, wdowa po Przecławie. 
To ona czyniła starania, by Gorlice 
stały się znaczącym ośrodkiem 
kalwińskim. Planów nie zreali-

zowała, ale za sprawą ministra 
zboru, Piotra Lombarda, 22 maja 
1617 r. odbyło się w mieście nad 
Ropą słynne kolokwium między 
arianami i kalwinami. W dyspucie 
wzięło udział wiele osób spośród 
okolicznej ariańskiej i kalwińskiej 
szlachty. Głównym dysputantem 
delegacji arian był Walenty Smalc 
z Rakowa – wybitny teolog, po-
lemista i kaznodzieja. Na jego 
adwersarza kalwini wyznaczyli 
ministra zboru Piotra Lombarda. 
Obserwatorami byli dwaj księża 
katoliccy, w tym proboszcz biecki 
Jan Nowodworski. Kolokwium 
było jedną z prób pogodzenia 
kalwinów z arianami. Trwało tylko 
sześć godzin. Do unii nie doszło. 
Natomiast w tradycji długo żyła 
legenda o zborze ariańskim, sta-
rym dworze Karwacjanów, który 
mógł być miejscem tego słynnego 
kolokwium. Dzisiejsza ulica Ariań-
ska ma to historyczne wydarzenie 
przypominać.

Roman Dziubina

„STAROŚĆ TO KORONA ŻYCIA”
Problem ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II

24 lutego br. studenci Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach wysłuchali bardzo interesującego wykładu prof. Wandy Półtawskiej- 
„Problem ludzi starszych w nauczaniu Jana Pawła II”. 

Wandy Półtawskiej „Beskidzkie rekolekcje”.

W swoim wykładzie prof. Wanda Półtawska 
dzieliła się ze słuchaczami nauczaniem Jana Pawła II 
o problemie nieuniknionego starzenia się, cierpienia 
i śmierci. Przypomniała słowa Ojca Świętego, że sta-
rość jest koroną życia, wiekiem dojrzałości ducho-
wej. Do tego dojrzewania przyczynia się cierpienie. 
Człowiek starszy wierzący musi zrozumieć sens cier-
pienia. Nie jest to łatwe. Cierpienie niewinnych jest 
największą tajemnicą. Tę tajemnicę zostawmy Bogu. 
Człowiek wierzący zrozumie cierpienie przez krzyż- 
również krzyż swego życia, swojej drogi krzyżowej. 
Tajemnica Krzyża Chrystusowego to cierpienie dla 
miłości. Owocem cierpienia jest często nawrócenie, 
czyli cierpienie ma sens nawracający. Człowiek 
może więc odnaleźć radość cierpienia. Ojciec Święty 
podkreślał w swym nauczaniu, „że człowiek stary 
ma realizować swoją starość przekazywaniem wia-
ry, tożsamości narodowej”. Od młodych wymagał 
miłości, miłosierdzia i posługi samarytańskiej wobec 
starych, bezdomnych, cierpiących, którzy są opar-
ciem i skarbem świata. Pouczał o nieuniknioności 
starości i śmierci – „Śmierć jest jedynym pewnym 
momentem życia. Jest jak odsuwanie zasłony, za 
którą są wszyscy twoi bliscy”.

Roman Dziubina
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BUDOWNICTWO SOCJALNE 
Budynek przy Jesionowej

W pierwszej kolejności do 
17 mieszkań wprowadziły się 
rodziny oczekujące na listach 
mieszkaniowych lub mieszkające 
w zasobach komunalnych na 
zasadach zamiany. Lokale otrzy-
mały z przydziału MZB, zgodnie 
z regulaminem i kryteriami. By 
otrzymać klucze, musiały wypłacić 
kaucje- zależne od powierzchni 
mieszkania. Oprócz umowy z 
MZB, muszą zawrzeć umowy 
z Zakładem Energetycznym na 
dostawę prądu oraz Zakładem 
Gazowniczym na dostarczanie 
gazu.

Przypominamy, że ten pięk-
ny budynek komunalny wg projek-

Kompleksowe rozwiązanie problemu budownictwa socjalnego na 
terenie miasta ma zapewnić wykonanie budynku socjalnego w dzielnicy 
Glinik. Planowany harmonogram realizacji inwestycji przewiduje wykonanie 
jeszcze w tym roku stanu „zerowego” obiektu. W miesiącu lutym rozpo-
częto procedurę przetargową na  wykonanie dokumentacji projektowej z 
terminem realizacji do 30 sierpień 2010r. Pozyskanie decyzji o pozwolenie 
na budowę zaplanowano na miesiąc wrzesień. Postępowanie przetargowe 
przewiduje się do połowy listopada. Rozpoczęcie  prac ruszyłoby od połowy 
listopada . Zakończenie realizacji tego oczekiwanego zadania to IV kwartał 
2011r. Planowany budynek zaprojektowany ma być jako obiekt  mieszkalny  
wielorodzinny w technologii tradycyjnej, 3 kondygnacyjny , o powierzchni 
użytkowej minimum  950m2. Przewidywana  ilość lokali mieszkalnych w  
budynku to około 37 mieszkań o średniej powierzchni  użytkowej nie prze-
kraczającej 25m2. Mieszkania wyposażone będą w podstawowe instalacje 
wewnętrzne /instalacja sanitarna, wod- kan, elektryczna/

Urząd Miejski zamierza starać się o dofinansowanie tego zadania w 
ramach ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, którego 
wysokość wynosi 30% wartości zadania  inwestycyjnego.

W skład zespołu wcho-
dzą: Maria Kuźniarka-Pęczek- 
Sekretarz Miasta, Jerzy Adam-
czak- kierownik MZB, Andrzej 
Fik- kierownik Wydziału Gospo-
darki Przestrzennej, Stanisła-
wa Ruttar- prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego oraz 
radni - Joanna Bubak, Czesław 
Gębarowski i Henryk Plato. Okre-
ślono tematykę prac zespołu. Jest 
ona bardzo szeroka, od określenia 
stanu użytkowego, technicznego, 

BUDYNEK KOMUNALNY 
PRZY UL. KORCZAKA

W miesiącu lutym rozpoczęło się zasiedlanie budynku komu-
nalnego przy ul. Janusza Korczaka.

tu architekta Andrzeja Gajewskie-
go rodem z Gorlic ma cztery kon-
dygnacje, trzy klatki schodowe, 
użytkowe poddasze z komórkami 
lokatorskimi. Posiada 44 miesz-
kania: cztery o powierzchni 54,5 
m2, szesnaście o pow. 42 m2, 
szesnaście o powierzchni 31-36 
m2 oraz osiem o powierzchni 26 
m2. 26 mieszkań będzie sprzeda-
nych w trybie przetargu ustnego 
ograniczonego – adresowanego 
do mieszkańców Gorlic, którzy po-
siadają niezaspokojone potrzeby 
mieszkaniowe. Środki finansowe 
uzyskane ze sprzedaży tych lokali 
przeznaczone zostaną na rozwój 
budownictwa socjalnego.

(dr)

POLITYKA MIESZKANIOWA - Początek prac zespołu
10 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. polityki mieszkaniowej, któremu przewodniczy z-ca 

burmistrza, Janusz Fugiel.

ilościowego i własnościowego 
mieszkaniowych zasobów komu-
nalnych, poprzez politykę czyn-
szową- stan zadłużenia, przepływ 
środków finansowych z czyn-
szu oraz wypracowanie systemu 
wartości użytkowej budynków w 
odniesieniu do gruntownej analizy 
kosztów, aż po tematykę wspólnot 
mieszkaniowych, termomoder-
nizacji budynków, ich remon-
tów, inwestycji, strategicznych i 
planistycznych dokumentów w 

W ubiegłym roku zlecono  wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy budynku przepompowni ścieków  na budynki  jednorodzinne 
w zabudowie bliźniaczej przy ul.  Jesionowej w Gorlicach. Wykonawcą 
dokumentacji była  Spółka Cywilna „Przybyło- Foryś” z Katowic. W mie-
siącu  styczniu br. została przekazana kompletna dokumentacja projek-
towa i - po jej  zatwierdzeniu - w miesiącu lutym  wystąpiono o wydanie 
decyzji  o pozwolenie na budowę.  Planuje się  rozpisanie przetargu na 
roboty już w miesiącu  kwietniu tego roku, z terminem zakończenia 
prac na koniec września 2010r. Budynek przebudowany zostanie na 
potrzeby  mieszkań socjalnych. Z istniejącego obiektu wydzielono dwa 
budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej. Do każdego z bliźniaków  
zaprojektowano  odrębne schody wejściowe prowadzące do przedsionka 
pełniącego funkcję wiatrołapu dla dwóch mieszkań. Każde z mieszkań 
zawiera pokój z wydzielonym aneksem kuchennym oraz samodzielną 
łazienkę. Mieszkania wyposażone będą w podstawowe instalacje we-
wnętrzne (sanitarna, wodno - kanalizacyjną i elektryczna). Zaplanowano 
4 mieszkania o powierzchni użytkowej: 22m2, 21m2, 27m2, 18m2.

Urząd Miejski zamierza starać się o dofinansowanie tego zadania 
w ramach ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, 
którego wysokość wynosi 40% wartości zadania  inwestycyjnego.

Budynek przy ul. Chopina

zasobach mieszkaniowych, stanu 
prawnego funkcjonowania MZB, 
określenia substancji do zarządza-
nia przez MZB; sprawy dodatków 
mieszkaniowych, eksmisji ze spół-
dzielni mieszkaniowych, zasobów 
prywatnych i zasobów gminy. W 
trakcie dyskusji Stanisława Rutter 
zaproponowała ujęcie sprawy TBS
-u w pracach zespołu pod nazwą 
„Inne formy zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych”. Kierownik A. 
Fik sugerował, aby zespół zasta-

nowił się nas zniesieniem boni-
fikaty przy sprzedaży mieszkań 
komunalnych, a także nad zmianą 
studium czy planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta. 
Natomiast Jerzy Adamczak za-
proponował zwiększenie zespołu 
o osobę związaną z finansami 
miasta oraz poszerzenie zasobu 
mieszkaniowego wyłączonego ze 
sprzedaży. Ustalono, że spotkania 
zespołu odbywać się będą co dwa 
tygodnie – najbliższe 4 marca br. 
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BOGDAN MUSIAŁ pytał, 
dlaczego radni nadal nie otrzymują 
odpowiedzi pisemnych na swoje 
interpelacje. (Odp.: Odpowiedź 
będzie udzielona w terminie póź-
niejszym).

ALEKSANDER KUMORKIE-
WICZ pytał, na jakim etapie są 
starania przejęcia części drogi 
krajowej- ul. Legionów przez miasto 
i jej modernizacji. (Odp.: Miasto 
uważa, że jest to ciąg drogi woje-
wódzkiej i powinna być w zarządzie 
województwa. Miasto przejęło już 
jedną drogę krajową- ul. Biecką, po 
wybudowaniu obwodnicy. GDDiA 
zwracała się do Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich o przejęcie ul. Legionów 
i Mickiewicza. Zarząd nie skierował 
wniosku w tej sprawie do Sejmiku. 
Sprawa ma być ponownie rozpatry-
wana). W drugiej interpelacji pytał, 
kiedy będzie remontowany chodnik 

4 lutego br. odbyła się XLVIII 
sesja Rady Miasta. Głównym punk-
tem obrad było podjęcie uchwały w 
sprawie „zmiany uchwały budże-
towej miasta Gorlice na 2010 r.”. 
Jak powiedziała w uzasadnieniach 
Skarbnik Miasta, Krystyna Tokar-
ska- „Aktualna wiedza o wykonaniu 
budżetu za 2009 r. pozwala wpro-
wadzić dodatkowe zadania na 2010 
r., które w uchwale budżetowej nie 
zostały uwzględnione ze względu 
na obawy o zbyt duży deficyt”. 

Przede wszystkim sukce-
sem zakończyły się starania władz 
miasta o uzyskanie dochodów z 
budżetu Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na zadanie 
pod nazwą „Rewitalizacja Starówki 
Miasta Gorlice”.

Kolejnym dodatkowym do-
chodem do budżetu miasta na 2010 
r. jest pomoc finansowa z powiatu 
gorlickiego w kwocie 50 000 zł na 
dofinansowanie zadania – budowy 
łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11-go 
Listopada (droga powiatowa). Są 

LUTOWE SESJE RADY MIASTA

to środki przeznaczone na zapłatę 
za wykonanie dokumentacji pro-
jektowej. Płatność planowana była 
w 2009 r. Na przesunięcie terminu 
oddania kompletnego projektu 
wpłynęły długotrwałe uzgodnienia 
z Izbą Skarbową w Krakowie. 
72 500 zł to przyznana dotacja 
z PFRON refinansująca w 50% 
koszty usuwania barier architekto-
nicznych w zakresie umożliwienia 
uczniom niesprawnym poruszanie 
w budynku MZS nr 3 (klatka scho-
dowa i korytarze).

W związku z likwidacją od 
1 stycznia 2010 r. gminnych i 
powiatowych funduszy ochrony 
środowiska ujęto w budżecie do-
chodów kwotę w wysokości 110 
000 zł, zaplanowanych na 2010 r. 
do realizacji w Gminnym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Kwota (90 000 zł) wy-
datkowana będzie na wspólną ze 
Społecznym Komitetem budowę 
odcinka kolektora kanalizacji sa-
nitarnej wraz z ustabilizowaniem 
wykopu pod przyszłą drogę, zaś w 
ramach wydatków bieżących wyko-

nana zostanie podbudowa. 20 000 
zł przeznaczone zostanie na oświe-
tlenie ul. Kapuścińskiego (235 m) 
do Oś. Korczaka. W związku ze 
zmniejszeniem wydatków majątko-
wych o kwotę 374 700 zł- wpłata 
na rzecz ZGZG na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych pn. Termo-
modernizacja obiektów użytecz-
ności publicznej na terenie Ziemi 
Gorlickiej, skierowano te środki 
na zapłatę należności za całość 
robót budowlanych związanych z 
termomodernizacją budynku przy 
ul. Konopnickiej 6.

Ponadto, po uzyskaniu po-
zwolenia na budowę możliwe 
będzie wykonanie robót budow-
lanych na początkowym odcinku 
ul. Sosnowej- bocznej (100 000 
zł) oraz wykonanie kompleksowej 
dokumentacji projektowej na prze-
budowę ul. Sosnowej w zakresie 
budowy odwodnienia, budowy 
chodnika i remontu nawierzchni 
jezdni. Przebudowa ulicy byłaby 
prowadzona w okresie 3-letnim.

Druga podjęta w tej sesji 
uchwała dotyczyła udzielenia po-
mocy finansowej Województwu 
Małopolskiemu w wysokości 43 
992 zł celem wspólnego realizo-
wania zadania pn. „Przebudowa 
skrzyżowania ul. Sienkiewicza 

Dodatkowe zadania w 2010 roku
Plany pracy Komisji na 2010 r.

(droga wojewódzka Nr 993) z ulica-
mi miejskimi- Ariańską i Szpitalna”. 
Zadanie obejmuje opracowanie 
projektu budowlano-wykonaw-
czego skrzyżowania oraz nabycia 
nieruchomości pod inwestycję i 
wypłaty odszkodowań. 

25 lutego br. obradowała 
XLIX sesja. Pierwszą uchwałą 
radni dokonali zmian w uchwale 
budżetowej na 2010 r. Dwie kolejne 
dotyczyły zamiany nieruchomości 
– położonej przy ul. Węgierskiej 
celem przystosowania budynku po 
byłej przychodni przeciwgruźliczej 
do potrzeb administracyjno-biuro-
wych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej; położonej przy ul. 
Stróżowskiej pod potrzeby budo-
wy ulicy Stróżowskiej – bocznej. 
Czwarta uchwała dotyczyła nabycia 
na rzecz miasta nieruchomości 
gruntowej- pod projektowaną dro-
gę łączącą ul. Wincentego Pola z 
ulicami Kombatantów i Graniczną. 
W formie uchwały rozpatrzona zo-
stała skarga na Burmistrza Miasta 
Gorlice. Komisja Praworządności 
i Bezpieczeństwa Publicznego 
uznała, że skarga jest bezzasadna. 
Uchwała o podobnej treści została 
przyjęta niejednogłośnie: 15 za, 6 
radnych się wstrzymało. Uchwałą 
przyjęto plany pracy Komisji Rady 
Miasta na 2010 r. W oddzielnym 
punkcie przyjęto sprawozdanie z 
prac Komisji w 2009 r.

INTERPELACJE, ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI
przy Szklarczykówce. (Odp.: Była 
koncepcja zagospodarowania placu 
przed Szklarczykówką. Będzie po-
nowna analiza. Jeśli będą oszczęd-
ności na innych zadaniach, będzie 
możliwość realizacji chodnika).

EUGENIUSZ WĘDRYCHO-
WICZ, w imieniu mieszkańców 
bloku nr 20 przy ul. 3-go Maja, pytał, 
kiedy MZB zajmie się wymianą 
okien w piwnicach i postępującemu 
zagrzybieniu budynku. (Odp.: Odpo-
wiedź będzie na piśmie).

ALICJA NOWAK uważa, że 
4 lutego br. na sesji został złamany 
Regulamin Rady Miasta poprzez 
zdjęcie z porządku obrad punktu "in-
terpelacje i zapytania". Wnioskowała 
też, by wprowadzić w Regulaminie 
zmiany, gdyż od 15 stycznia 2009 
r. Rada Miasta nie ma kompetencji 
i wpływu na obsadzanie stanowiska 
skarbnika i sekretarza gminy. (Odp.: 

Zdaniem przewodniczącego Rady 
Miasta Regulamin na sesji 4 lutego 
br. nie został złamany- rada może 
dokonać zmian w porządku obrad i 
w regulaminie). Przypomniała, że na 
styczniowej sesji prosiła burmistrza 
o zajęcie stanowiska w sprawie 
poświadczenia nieprawdy przez 
strażnika miejskiego, dotyczącej 
ilości ochraniarzy i strażaków OSP 
na imprezie masowej w hali OSiR. 
(Odp.: Miasto nie powinno się 
tak bardzo angażować w imprezy 
masowe, których nie jest organi-
zatorem). Kolejna interpelacja do-
tyczyła wniosku radnej z września 
2008 r. o uchylenie uchwały Rady 
Miasta w sprawie ustalenia stref 
płatnego parkowania, wysokości 
stawek opłat za parkowanie po-
jazdów samochodowych w tych 
strefach oraz „Regulaminu stref 
płatnego parkowania”. W związku z 

kończącą się umową z firmą „COOL 
AR” wnioskowała zmianę uchwały 
i regulaminu. (Odp.: Sprawa będzie 
przeanalizowana, podjęte będą 
nowe decyzje). Zgłosiła też wniosek 
o wypracowanie planu remontów 
budynków MZB, prosząc o infor-
mację na temat działań MZB w 
sprawie zgłoszonego zawilgocenia 
ściany budynku przy ul. Świeykow-
skiego. (Odp.: Zgodnie z aktualną 
polityką mieszkaniową priorytetem 
jest budowa lokali mieszkalnych 
komunalnych i socjalnych. Środki 
na remonty są ograniczone i są 
wykorzystywane do pilnych remon-
tów). Ostatnia interpelacja dotyczyła 
wniosku radnej z poprzedniej sesji o 
rozliczenie prezesa Klubu GKS „Gli-
nik” za utratę płynności finansowej 
przez klub. (Odp.: W marcu sąd 
będzie się zastanawiał nad ustano-
wieniem kuratora dla klubu).

ZBIGNIEW GRYGOWICZ w 
interpelacji nie zgodził się z treścią 
pisma burmistrza do Stowarzyszenia 
„Sprawne Smoki”, uznając wyrażo-
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ne tam stanowisko za przedwczesne 
i niezgodne z faktami, ponieważ 
RM nie zajmowała się wcześniej 
przekazaniem budynku po siłowni 
w Parku Miejskim Stowarzyszeniu 
„Sprawne Smoki”. Dlatego oczekuje 
wyjaśnienia i sprostowania. (Odp.: 
Wielokrotnie były prowadzone roz-
mowy z prezesem Stowarzyszenia. 
Temat jest ciągle otwarty. Szuka-
ne są najlepsze rozwiązania, być 
może na terenie szpitala). Poruszył 
też problem aktualności Strategii 
rozwoju miasta Gorlice i Studium 
uwarunkowań wobec dużych zmian 
dokonywanych przez Urząd Mar-
szałkowski w planach do 2030 r. 
Obawia się, że zmiany mogą nie 
uwzględnić interesów lokalnych – w 
tym naszego miasta. (Odp.: Zapis 
strategii transportowej uwzględnia 
Gorlice jako ważny węzeł komuni-
kacyjny Małopolski. Oczekujemy na 
opracowanie uwzględniające obej-
ście miast. Jeśli będzie konieczna 
zmiana w Studium uwarunkowań 
to zmiany będą dokonane).

JOANNA BUBAK złożyła 
wniosek o wykonanie schodków 
z parkingu w Gliniku k. kościoła 
w kierunku chodnika i przejścia 
dla pieszych w kierunku szkoły. 
(Odp.: Odpowiedź była udzielona 
na piśmie - od parkingu przy ul. 
Paderewskiego prowadzi chodnik 
do przejścia na ul. Wyszyńskiego. 
Budowa schodów to zadanie inwe-
stycyjne).

JÓZEF ABRAM nawiązując 
do uroczystości przekazania przez 
Marszałka umowy na dofinanso-
wanie projektu rewitalizacji Sta-
rówki pytał, czy LO im. Kromera 
ma szansę na udział w tej edycji 
konkursu. (Odp.: W miarę potrzeb 
program rewitalizacji może ulec roz-
szerzeniu. Starosta złożył wniosek o 
rozszerzenie właśnie o rewitalizację 
LO Kromera).

RYSZARD LUDWIN wnio-
skował o szczegółową kontrolę 
posesji przy ul. Pięknej od strony 
MZS nr 3 ze względu na zagrożenia 
bezpieczeństwa szkoły i uczniów. 
(Odp.: Będzie dokonana kontrola i 
w razie konieczności wystąpienie 
do właściciela o uporządkowanie 
posesji).

AUGUSTYN MRÓZ pytał, czy 
rozpatrzenie skargi na burmistrza 
skierowano do właściwej komisji. 
(Odp.: Zgodnie ze Statutem RM 
została skierowana do właściwej 
komisji). Pytał też, co będzie w 
budynku po byłej SP nr 2. (Odp.: 

Będzie kosztowna modernizacja na 
potrzeby Urzędu Miasta – w pierw-
szej kolejności archiwum).

HENRYK PLATO pytał, czy 
w projekcie „Rewitalizacja Miasta” 
jest możliwe wpisanie termomo-
dernizacji jednego, dwóch bloków 
w centrum miasta. (Odp.: W naj-
bliższym naborze możliwości nie 
będzie).

FRANCISZEK PIECUCH py-
tał, czy w związku z rozpoczynają-
cymi się wkrótce pracami remonto-
wymi ul. Bieckiej będzie informacja 
dla mieszkańców dotycząca organi-
zacji ruchu. (Odp.: Taka informacja 
będzie przygotowana). Prosił też w 
imieniu mieszkańców ul. Konopnic-
kiej o dokładne przeanalizowanie 
odcinka chodnika położonego 
wzdłuż potoku Stróżowianka na 
wysokości garaży. Jest obawa, 
że nagły przybór wody może być 
przyczyną zalania osiedla.

ROMAN DZIUBINA pytał 
się, dlaczego historyczny budynek 
TG „Sokół”, dziś kino „Wiarus”, 
nie znalazł się ani w programie Re-
witalizacji Starówki, ani w progra-
mie Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
Ziemi Gorlickiej. (Odp.: Projekt 
modernizacji obiektu nie został 
opracowany i oddany miastu w 
terminie. Podjęte sa rozmowy z 
firmą, by wykorzystać dokumen-
tację. Jeśli będzie pełny projekt 
budowlany, a projekt rewitalizacji 
osiedla SM „Krasińskiego” ze 
względów prawnych nie będzie 
mógł być rozpatrywany przy ko-
lejnej aktualizacji, złożony zostanie 
projekt budynku „Sokoła”). Pytał 
też, czy są możliwości sprzedaży 
mienia komunalnego z określonymi 
warunkami, by nie szpeciły przez 
kilka lat pejzażu miasta, tak jak to 
jest z budynkami przy ul. Strażackiej 
i 11-go Listopada nad Stróżowian-
ką. (Odp.: Sprzedaż odbywa się za 
zgodą RM. Nabywca ma swobodę 
dysponowania mieniem). Kolejne 
pytanie dotyczyło perspektyw 
modernizacji lodowiska- jedynej 
atrakcji zimowej w mieście. (Odp.: 
Dokumentacja projektowa i pozwo-
lenie na budowę są. Poszukiwane 
są zewnętrzne źródła finansowania- 
koszt ok. 5,5 mln zł. Poszukiwany 
jest partner ze Słowacji). Ostatnie 
pytanie dotyczyło stanu przygo-
towań i programu obchodów 95. 
rocznicy Bitwy Gorlickiej. (Odp.: 
Jest wstępny program. Zrezygno-
wano z łączenia rocznicy z Dniami 
Gorlic). 

Zgodnie z nią na terenie 
miasta Gorlice wprowadza się zakaz 
sprzedaży, podawania i spożywania 
napojów alkoholowych w nastę-
pujących miejscach publicznych: 
na terenach rekreacyjnych prze-
znaczonych dla dzieci i młodzieży; 
W pomieszczeniach wspólnych 
budynków wielorodzinnych, w 
szczególności na klatkach schodo-
wych, w ciągach komunikacyjnych, 
w piwnicach, na strychach, w 
garażach podziemnych, pralniach, 
suszarniach, bramach oraz na 
posesjach wokół tych budynków, w 
szczególności na dziedzińcach, po-
dwórkach i ławkach - z wyłączeniem 

ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU
UCHWAŁA OBOWIĄZUJE

Od 1 stycznia br. obowiązuje w mieście Gorlice Uchwała Nr 
375/XLII/2009 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 września 2009 r. w 
sprawie: zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alko-
holowych w miejscach publicznych nie wymienionych w Ustawie o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

posesji i budynków prywatnych, na 
parkingach; na terenach przyległych 
do miejsc sprzedaży napojów alko-
holowych poza miejscami do tego 
wyznaczonymi; na kąpieliskach i 
plażach oraz nabrzeżach rzek Ropa 
i Sękówka oraz potoków przepływa-
jących przez miasto Gorlice, w pasie 
o szerokości 30 m licząc od brzegu 
rzeki lub potoku; na cmentarzach i w 
miejscach upamiętniających ważne 
wydarzenia historyczne. 

 Zakaz nie obowiązuje w razie 
wydania przez właściwy organ okre-
sowego zezwolenia na sprzedaż lub 
podawanie i spożywanie napojów 
alkoholowych w danym miejscu.

Podczas swojego pierwszego 
posiedzenia nowi radni, wywodzący 
się z gorlickich szkół miejskich, 
wybrali nowego przewodniczącego. 
Zgłoszono pięciu kandydatów, prze-
wodniczącym wybrany został Dawid 
Buliński z MZS nr 6. W trakcie obrad 
Jadwiga Wójtowicz złożyła  min. 
podziękowanie dla przewodniczącej 
MRM poprzedniej kadencji, Justyny 
Zych, za wkład i zaangażowanie w 
przekazywaniu rówieśnikom idei 
demokracji i samorządności.W 
czasie pierwszej sesji  młodzi radni 
sformułowali dwa wnioski do władz 
miasta. Pierwszy dotyczył poszerze-
nia form informowania o imprezach 

OBRADOWALI MŁODZI RAJCY
9 lutego br. na swoim pierwszym posiedzeniu obradowała 

Młodzieżowa Rada Miasta, której opiekunem z ramienia Rady Miasta 
Gorlice jest zastępca przewodniczącego, Jadwiga Wójtowicz. Po 
złożeniu ślubowania młodzi radni rozpoczęli swoją kolejną kadencję, 
która trwa rok, a nie tak jak w wypadku Rady Miasta - 4 lata.

sportowych i kulturalnych poprzez 
współpracę z lokalnymi mediami 
oraz przekazywanie szczegółowych 
programów do wszystkich szkół. 
Drugi postuluje zwiększenie w 
Gorlicach ilości imprez ogólnodo-
stępnych na świeżym powietrzu 
lub hali sportowej, o różnorodnej 
tematyce, z większą ilością atrakcji 
(imprezy interaktywne).

Po zakończonej sesji młodzi 
rajcy złożyli okolicznościową wią-
zankę kwiatów pod tablicą na tyłach 
UM, upamiętniającą rozstrzelanie w 
czasach okupacji niemieckiej kilkoro 
dzieci, i zapalili symboliczny znicz.
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Uczestniczyli w niej dyrek-
torzy miejskich zespołów szkół, 
przedstawiciele K P Policji, Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Ośrodka Terapii Uza-
leżnień, Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, TPD, radni Komisji 
Praworządności i Bezpieczeństwa 
Publicznego, Komisji Oświaty i Kul-
tury. Spotkanie prowadził kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
Aleksander Augustyn, który przypo-
minał, że po raz pierwszy tematyka 
konferencji podjęta była pod koniec 
ubiegłego roku na posiedzeniu Ko-
misji Praworządności i Bezpieczeń-
stwa Publicznego. Wyraził przeko-
nanie, że konferencja – wzbogacona 
o kompetentnych przedstawicieli 
wszystkich właściwych instytucji, 
stowarzyszeń, pedagogów - wy-
pracuje właściwe wnioski do pracy 
wychowawczej gorlickich szkół. 
Konferencję otworzył burmistrz Ka-
zimierz Sterkowicz, podkreślając, że 
temat jest bardzo ważny, bo dotyczy 
4956 uczniów. Zwrócił uwagę, że 
oprócz bezpieczeństwa fizycznego 
– przemocy, jest jeszcze problem 
bezpieczeństwa  socjalnego, które 
stara się w miarę posiadanych środ-
ków rozwiązywać Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Jako znaczący 
problem, związany z poczuciem 
bezpieczeństwa przez dzieci i mło-
dzież, wskazał eurosieroctwo – to w 
skali kraju 100 tysięcy porzuconych 
dzieci. Podstawą do dyskusji, oceny 
i wniosków w kwestii poczucia 
bezpieczeństwa uczniów gorlickich 
szkół podstawowych i gimnazjów 
na terenie swojej szkoły oraz w 
drodze do szkoły była prezentacja 
wyników badań przeprowadzo-
nych w październiku 2009 r. we 
wszystkich miejskich zespołach 
szkół w Gorlicach. Przedstawił je 
i omówił dyrektor MZS Nr 6, Sła-

Gorliccy krwiodawcy i dzia-
łacze PCK brali udział w nowo-
rocznym spotkaniu krwiodawców 
województwa małopolskiego z 
wojewodą Stanisławem Kracikiem. 
W trakcie spotkania podsumowano 
IV edycję konkursu „Ognisty Ratow-
nik – Gorąca Krew”. Trwał w okresie 
od 1 marca do 30 listopada 2009r. 
I miejsce w kategorii najaktywniej-
sza jednostka Państwowej Straży 
Pożarnej zajął klub HDK PCK przy 
KPSP w Gorlicach, II miejsce w 
kategorii najaktywniejsza jednostka 
OSP zajął klub HDK PCK przy OSP 
w Kwiatonowicach, a III miejsce 
w tej kategorii przypadło druhom 
krwiodawcom z OSP Uście Gorlic-
kie. Natomiast pierwsze miejsce w 
kategorii wyróżnień powędrowało 
do druhów z OSP  Kobylanka. W 
programie uczestniczyło 30 jedno-
stek PSP i OSP z Małopolski

W kategorii najaktywniejszy 
Strażak Indywidualny pierwsze 
miejsce zajął Stanisław Żeglęń - 
prezes klubu HDK PCK przy OSP 
Kwiatonowicach, który na etapie 
ogólnopolskim wywalczył drugie  
miejsce w Polsce, a dla jednostki 
OSP dostał od Komendanta Głów-
nego Straży Pożarnej 10 tysięcy 
złotych.

womir Kowalski. Badaniami objęto 
741 uczniów szkół podstawowych 
(89%) oraz 791 gimnazjów (87%). 
Na pytanie "czy w naszej szkole czu-
jesz się bezpiecznie" - 53,9% odpo-
wiedziało, że tak, 36,9% raczej tak, 
61% raczej nie, 31% nie. Pytania 
dotyczyły też agresywnych zacho-
wań (bicie, kopanie, popychanie, 
poniżanie, ośmieszanie, używanie 
wulgarnych słów), miejsca zagro-
żeń (korytarz, po lekcji, droga do 
domu), osób agresywnych (starsi 
koledzy), osób u których szukają 
pomocy (rodzice, wychowawcy). 
Ważną informacją była odpowiedź 
na pytanie czy byli ofiarami prze-
mocy. 61,8% odpowiedziało nie, 
20,7% - raczej nie. Również dobrym 
sygnałem jest wyraźne poczucie 
bezpieczeństwa w drodze do szko-
ły – 71,6% uczniów podstawówki i 
63,3% gimnazjalistów. 1/3 uczniów 
w ogóle nie dostrzega w szkole 
przejawów agresji.

W kolejnym punkcie kon-
ferencji na temat problemów 
agresji demoralizacji młodzieży, 
przestępczości wypowiedział się 
przedstawiciel KP Policji, asp. szt. 
Daniel Myśliwy. Zwrócił uwagę 
na propagujące agresję zespoły 
muzyczne, dostępność środków 
psychoaktywnych, Internet, telefony 
komórkowe, demoralizujące filmiki 
o treści pornograficznej, grupę 20 

pseudokibiców – gimnazjalistów, 
62 przestępstwa nieletnich w 2009 
r. (71 osób) , 58 nieletnich pod 
działaniem alkoholu. Ciekawe było 
wystąpienie Grażyny Rychlickiej 
– Schirmer, dyrektora Ośrodka 
Terapii Uzależnień, który od marca 
br.  uruchamia Poradnię dla Dzieci 
i Młodzieży w zakresie leczenia 
zaburzeń i uzależnień od kompu-
tera i Internetu. Temat przemocy 
w rodzinie na terenie powiatu 
gorlickiego zaprezentowała Barbara 
Litwa z Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie. Ogłosiła program 
„Przeciw przemocy”, polegający 
na budowaniu lokalnych koalicji 
w celu interwencji w sytuacjach 
występowania przemocy w rodzinie, 
kompleksowej pomocy osobom 
dotkniętym przemocą, prowadzenie 
dyżurów. W rzeczowej i kompetent-
nej dyskusji głos zabierali: Józef 
Nowicki – emerytowany nauczyciel, 
pedagog, publicysta; Tadeusz Ko-
sturski – były radny RM, pasjonat 
pedagogiki Janusza Korczaka, 
Janina Augustyn  - prezes TPD, 
harcmistrz RP, Radni Rady Miasta 
– Joanna Bubak, Eugeniusz Wędry-
chowicz, Zbigniew Grygowicz, Alicja 
Nowak, Roman Dziubina.

Podsumowania konferencji i 
dyskusji dokonał Krzysztof Michalik 
– dyrektor MZS Nr 3, wskazując 
wnioski do pracy wychowawczej 
wynikające z diagnozy: zajęcia 
uwrażliwiające uczniów na przejawy 
przemocy, podwyższenia sankcji 
przeciwko uczniom poniżającym 
drugiego ucznia, podwyższenia 
kontroli w szatniach, toaletach, oko-
licach szkoły. Trafną oceną diagnozy 
zagrożeń gorlickiej młodzieży była 
końcowa wypowiedź burmistrza 
Kazimierza Sterkowicza - „Jestem 
spokojny po tym spotkaniu”.

Roman Dziubina

DIAGNOZA ZAGROŻEŃ GORLICKEJ MŁODZIEŻY
18 lutego br. w Domu Polsko-Słowackim odbyła się konferencja dotycząca zagrożeń gorlickiej 

młodzieży oraz sposobów i prób ich eliminowania. 

OGNISTY RATOWNIK 
– GORĄCA KREW

Krwiodawcy w strażackich 
mundurach najlepsi w Małopolsce

Dzisiaj Zarząd Powiatowy 
LOK w Gorlicach zrzesza prawie 150 
członków. Prezesem jest Wiesław 
Ćwiklik. Z okazji 65 – lecia LOK-u 
okolicznościowe medale otrzymali: 
Zdzisław Woźniak, Tadeusz Tene-
rowicz, Eugeniusz Wędrychowicz, 
Zdzisław Karp i Zbigniew Miedziak. 
Nie zabrakło również podziękowań 
od władz miasta i powiatu. Otrzymali 
je: Marek Podraza, Roman Załęski, 
Katarzyna Jawor, Weronika Szym-
czyk, Piotr Gubała, Wiesław Ćwiklik 
Wacław Mucha, Zbigniew Kołodziej 
i Zdzisław Woźniak 

Podziękowania od Dyrektora 
Małopolskiego Biura Wojewódzkie-
go LOK płk.Marka Stasiaka otrzy-
mali m.in. Kazimierz Sterkowicz, 
Mirosław Wędrychowicz, Aleksan-
der Augustyn, Zbigniew Grygowicz 
i  Zdzisław Woźniak.

M. Podraza

LOK ma 65 lat
W Domu Weselnym Akro-

pol odbyło się spotkanie z okazji 
65. rocznicy Ligi Obrony Kraju.
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Zabawę zorganizował Klub 
Abstynenta „Egida”. Uczest-
niczyły w niej zaprzyjaźnione 
kluby: „Horyzont” z Biecza, 
„Stara Plebania” z Grybowa oraz 
wspólnoty abstynenckie z  Tar-
nowa, Brzeska , Nowego Sącza, 
Grybowa  i Jasła. Do tańca przy-
grywał zespół muzyczny „Casa-
blanka”. Na parkiecie w parach 
tańczyło ponad 90 osób. Taniec 

Spotkanie zorganizował Za-
rząd Osiedla nr 6 . Wielką pomocą 
w organizacji spotkania służył ks. 
Jerzy Gondek, proboszcz parafii 
p.w. Św. Jadwigi Królowej. 

Blisko dwustu szacownych 
mieszkańców Zawodzia spotkało 
się w gościnnej sali Domu We-
selnego "Akropol". Przybyłych 
serdecznie powitała przewod-
nicząca Zarządu Osiedla nr 6 – 
Grażyna Mocarska. Noworoczny 
toast wzniósł poseł na Sejm RP 
Witold Kochan wraz z wice prze-
wodniczącą Rady Miasta Jadwigą 
Wójtowicz i zastępcą burmistrza, 
Januszem Fuglem. Wszyscy 
życzyli sobie przede wszystkim 
zdrowia i pogody ducha. 

Spotkanie uświetnił występ 
uczniów Miejskiego Zespołu 
Szkół nr1, prezentujących swoje 
osiągnięcia muzyczne i recytator-
skie. Następnie wystąpiła grupa 
śpiewająca „Młodzi duchem”, 
która powstała z inicjatywy pani 
Leokadii Płaczek w maju ubie-
głego roku. W szlifowaniu formy 

Zadbał o to   Zarząd Osiedla  
oraz  Dyrekcja Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 4.  Bawili się nie tylko 
mieszkańcy Osiedla „Krasińskie-
go”, ale również emerytowani 
nauczyciele uczący kiedyś  w tej 
szkole.  Mimo symbolicznego, 
skromnego udziału finansowego 
uczestników, wszyscy mile spę-
dzili czas do rana, przy muzyce 
zaaranżowanej przez Stanisława 
Dziedziaka i poczęstunku. 

Spotkanie otworzył spek-
takl teatralny, słowno – muzyczny 

OSTATKOWE SPOTKANIE NA 
OSIEDLU "KRASIŃSKIEGO"

Tradycyjnie, jak co roku, odbyłosię noworoczne spotkanie 
integrujące mieszkańców osiedla, „KRASIŃSKIEGO”.  Ze względów 
organizacyjnych przesunięto je w  czasie, co nie oznaczało, że straciło 
na atrakcyjności i  uroku.

w wykonaniu uczniów klas od 0 do 
III gimnazjum Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 4 w Gorlicach, do którego 
scenografię opracowała pedagog 
Danuta Poręba, scenariusz - Panie 
pedagog: Teresa Dąbrowska i 
Krystyna Gruszkowska, a oprawę 
muzyczną zapewnił Pan Stanisław 
Dziedziak. 

Nagrodą dla młodych ar-
tystów były gorące oklaski i sło-
dycze ufundowane przez Zarząd 
Osiedla.

Jerzy Zasowski

 Tym razem spotkaliśmy się 
w gościnnych progach stołówki 
Zespołu Szkół Ekonomicznych 
przy ul. Węgierskiej. Spotkanie 
zaszczycili swoją obecnością 
przedstawiciele Urzędu Miasta, 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
goście z Zarządu Osiedla Nr 12. 
Do tańca, jak zawsze, przygrywała 
kapela "Pana Mariana", który nigdy 
nie odmawia nam współpracy. 

SPOTKANIE NA OSIEDLU MŁODYCH
Mieszkańcy "Osiedla Młodych" rozpoczęli kolejny rok spotka-

niem, które zorganizował Zarząd Osiedla Nr 5 - 23 stycznia br.

Abyśmy mieli siłę do rozmowy 
i tańca, o nasze żołądki zadbali 
pracownicy stołówki, pod czuj-
nym okiem kierowniczki, pani 
Ani Konopki. Składam serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
tego spotkania, a zwłaszcza tym, 
co wsparli nas finansowo
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 5 

Maria Jamro

NOWOROCZNE SPOTKANIE 
SENIORÓW OSIEDLA „ZAWODZIE”

Zgodnie z tradycją lat ubiegłych, 4 lutego br. odbyło się no-
woroczne spotkanie Seniorów Osiedla „Zawodzie”.

pomocą służy im pani Monika 
Krzysztoń. Zespół działa przy Pa-
rafii Św. Jadwigi. Podobnie jak w 
roku ubiegłym p. Adam Trojano-
wicz zabawiał zebranych muzyką i 
humorem. Tym razem towarzyszył 
mu p. Augustyn Mróz. Do śpiewu 
i tańca grał zespół muzyczny 
„Refleks”, skupiający młodzież z 
Zawodzia, a działający pod kierun-
kiem ks. Ryszarda Sowy. Cała sala 
śpiewała wspólnie znane i lubiane 
piosenki biesiadne. Wszyscy bili 
gromkie brawa. Konferansjerem 
wieczoru był niezastąpiony w 
tej roli, dobrze znany wszystkim 
na  Zawodziu Stanisław Mężyk. 
Zabawa trwała do późnych go-
dzin. Noworoczne  spotkanie 
seniorów dla wielu było okazją 
do wspólnego wyjścia, spotkania 
się z przyjaciółmi, oderwania od 
codziennych obowiązków. Wszy-
scy zgodnie wypowiadali się, że 
chętnie przyjdą tu za rok.
  G.M.

Bal Abstynentów
13 lutego br. w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach odbyła 

się integracyjna zabawa klubów abstynenta.

jednoczy, w tańcu, „tańcząc bez 
alkoholu”, poznajemy siebie i 
poznajemy drugiego człowieka. 
Takiej integracji potrzeba nam 
wszystkim. Wspólnota ludzi 
niepijących na balu to wspaniała 
, radosna i warta promowania 
forma zabawy. Zabawę zorgani-
zowano ze wspólnych składek, 
bal trwał do rana.

Prezes Klubu  Jan Taboł
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Legionów 3
38-300 GORLICE
tEL. (18) 353 66 32

W TRZY LATA DO
„Jesteśmy czwórką mło-

dych ludzi, którzy chcieli zrobić 
coś oryginalnego ze swoim 
życiem. Postanowiliśmy w 30 
miesięcy zwiedzić cały świat. 
Zostawiliśmy nasze posady, 
by przeżyć przygodę naszego 
życia.

Witamy z pozdrowieniami 
z Kanady!

Na początku przepraszam 
za opóźnienie, ale aklimatyzacja w 
Vancouver trochę czasu nam zaje-
ła,dodatkowo musieliśmy czekać 
na założenie internetu w mieszka-
niu. Ale o Kanadzie i Vancouver w 
kolejnych artykułach będzie. 

My wróćmy do Hawajów. 

Nie licząc krótkiego przy-
stanku w Nowym Jorku nasza 
podróż rozpoczęła się od Hawajów. 
Nie wiem do końca,  dlaczego wy-
braliśmy to miejsce, ale chyba dla-
tego, że każdy w młodości marzył 
aby odwiedzić te wyspy.  Byliśmy 
na dwóch wyspach z archipelagu 
Hawajów - Oahu i Maui, niestety nie 
byliśmy na Kauai i Big Island cho-

Alfred Wacławski, rodowi-
ty mieszkaniec Gorlic, całe życie 
poświęcił zgłębianiu, poznawaniu 
oraz dokumentowaniu bogatej  
i burzliwej  historii tej ziemi, 
angażując w to swój własny 
czas i własne środki finansowe. 
Obszarami jego  zainteresowa-
nia były: historia miasta Gorlic, 
rozwój tutejszego przemysłu 
naftowego oraz postać Ignacego 
Łukasiewicza, Bitwa  Gorlicka 
oraz etnografia Pogórzan. Z jego 
osobą  związane jest powstanie 
muzeum gorlickiego. Był  pierw-
szym darczyńcą eksponatów, 
oraz  wieloletnim społecznym  
kustoszem, angażującym się w 
pozyskiwanie zbiorów dokumen-
tacyjnych. Obecni na otwarciu 
mogli zapoznać się z zdjęciami, 
dokumentami, dyplomami. Po-

ALFRED  WACŁAWSKI  PASJONAT I 
MIŁOŚNIK ZIEMI GORLICKIEJ

Pod koniec stycznia  w Muzeum Regionalnym 
PTTK w Gorlicach odbył się wernisaż wystawy pt. 
„Alfred Wacławski 1909-1966. Pasjonat i miłośnik 
ziemi Gorlickiej”.

dziwiali portrety przedstawiające 
bohatera ekspozycji oraz dwa  
niezwykle kunsztowne obrazki 
wykonane jego ręką. 20 - stop-
niowy mróz  nie odstraszył gości. 
Obok rodziny - córki Ewy i zna-
jomych  Alfreda Wacławskiego, 
obecnością  swoją  muzealne 
mury zaszczycili: poseł na Sejm 
RP Witold Kochan, burmistrz, 
Kazimierz Sterkowicz, sekretarz 
miasta Maria Kuźniarska –Pę-
czek, v-ce przewodnicząca Gorlic 
Jadwiga Wójtowicz i radny Ro-
man Dziubina. Wszystkich witał 
prezes Zarządu Oddziału PTTK w 
Gorlicach Roman Trojanowicz, 
natomiast kustosz muzeum, Ka-
tarzyna Liana, oprowadzała gości 
po wystawie, przypominając syl-
wetkę Alfreda Wacławskiego.

J. Fus

ciaż bardzo chcieliśmy, lecz nasz 
budżet ostro zaprotestował :-)

Podczas tych trzech tygodni 
spędzonych na Hawajach działo się 
mnóstwo rzeczy. Nie o wszystkim 
mogliśmy napisać, bo niektóre 
rzeczy nie nadają się do  publikacji:) 
Bardzo miło będziemy wspominać 
ten pobyt i ludzi tam poznanych. 
Wyobraźcie sobie jakie to uczucie 
móc śmigać w krótkim rękawku i 
opalać się, wiedząc że w Polsce jest 
-20 stopni. Hawaje są miejscem, 
które warto odwiedzić, lecz należy 
liczyć się z tym, iż jest to miejsce 
drogie. Z drugiej jednak strony ku-
pując bilety odpowiednio wcześnie 
oraz umiejętnie przygotowując się 
do wyprawy można zaoszczędzić 
znaczne kwoty. I tak po trzech tygo-
dniach nasza przygoda z Hawajami 
dobiegła końca, a my polecieliśmy 
do Vancouver. Czas na igrzyska i 
nowe przygody.

Więcej informacji możecie 
znaleźc na naszej stronie www.
kuzyni.eu - gorąco zapraszamy!!!

Pozdrawiamy

W miesiącu marcu GCK 
zaprasza:

 - 9 marca br. o godz. 
17.00 i 19.30 w sali teatralnej GCK 
odbędą się spektakle teatralne 
„Wszystko co wiem o mężczy-
znach i kobietach” w wykonaniu 
aktorów Teatru im. Wandy Sie-
maszkowej z Rzeszowa. 

Wodewil nawiązujący do 
klasycznego wariantu francu-
skiego czworokąta, gdzie w finale 
dochodzi do zamiany partnerów i 
szczęśliwego zakończenia, zostaje 
sparodiowany i osadzony w rosyj-
skiej współczesności o nieprzewi-
dywalnych konsekwencjach takiej 
operacji. 

- 14 marca br. o godz. 
15.00 w sali teatralnej GCK od-
będzie się Wielki XIV Finał Miss 
Baby 2010. w konkursie bierze 
udział ok. 60 dzieci w wieku od 
3 do 10 lat. 

- 17 marca na godz. 10.00 
zapraszamy na eliminacje po-
wiatowe 55. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. 

- 22 marca br. zapraszamy 

GCK ZAPRASZA na spektakle teatralne w wyko-
naniu aktorów: Teatru Edukacji z 
Wrocławia 

- o godz. 8.30 „Szukając 
Graala”, dla uczniów szkół gim-
nazjalnych,;

- o godz. 10.10 „O krasno-
ludkach i sierotce Marysi”, dla 
uczniów szkół podstawowych, 
klasy I – III; 

o godz. 11.50 „W pustyni i 
w sieci”, dla uczniów szkół pod-
stawowych klasy IV – VI;

23 marca odbędą się trzy 
spektakle:

8.30 „W pustyni i w sieci”, 
dla uczniów szkół podstawowych 
klasy IV – VI;

10.10 „O krasnoludkach 
i sierotce Marysi”, dla uczniów 
szkół podstawowych klasy I – III;

11.50 „Szukając Graala”, 
dla uczniów szkół gimnazjalnych. 

- 30 marca br. w sali tańca 
GCK odbędzie się VI Przegląd 
Palm Wielkanocnych oraz Stołu 
Wielkanocnego organizowany 
przez Gorlickie Stowarzyszenie 
Pomocy Społecznej „SUCCUR-
RERE” oraz Gorlickie Centrum 
Kultury. 
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OKOŁA ŚWIATA Z pozdrowieniami z HAWAJÓW

Rdzenni mieszkańcy nazywali ją Te Pito o Te Henua, co znaczy 
„ pępek świata” albo „środek ziemi”. Jej najbardziej znana dziś na-
zwa Rapa Nui oznacza „wielka skała”. Mowa o Wyspie Wielkanocnej, 
którą za sprawą swojej wystawy przybliżył Jacek Herman-Iżycki, z 
zawodu poligraf i wydawca, z zamiłowania podróżnik zafascynowany 
przyrodą i kulturą odległych zakątków świata, które przemierza wy-
trwale od wielu lat. Fotografie opatrzone tytułem „Festiwal Tapati 
na Wyspie Wielkanocnej” prezentowane były razem z przedmiotami 
kultury materialnej w dniach 2 - 27 lutego br.

„Pępek świata” w Domu Polsko – Słowackim
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ZIMA W 
MAŁASTOWIE

Zima w styczniu i w lutym br. dopisała. Stoki w Małastowie 
zapełniły się narciarzami. OSiR realizował zaplanowane zawody w 
slalomie gigancie. 15 stycznia br. odbyło się "otwarcie sezonu". 
21 stycznia walczono o "Puchar Ferii 2010". 30 stycznia odbyły się 
"Otwarte Mistrzostwa Gorlic". 17 lutego uczniowie rywalizowali w 
Mistrzostwach Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Natomiast 20 
lutego odbył się XXXVI Puchar Magury.

Nie zapomniano o biegach narciarskich. 13 lutego w Regie-
towie walczono w Otwartych Mistrzostwach Gorlic w narciarstwi 
klasycznym o Lampę Ignacego Łukasiewicza.


