
NOWE NOWOROCZNE SPOTKANIE

POWITANIE NOWEGO 2010 ROKU NA DOBRE I 
NA ZŁE - w 
Gładyszowie

fot. Damian Markowicz

31 grudnia pożegnaliśmy Stary 2009 Rok. Muzyką, fajerwerkami, szampanem witaliśmy Nowy 
2010 Rok. Miniony rok w liczbach, str. 9.

fot. A. Nowak

Nowe, gdyż po raz pierwszy gospodarzami Noworocznego Spotkania byli Burmistrz Miasta i 
Starosta Powiatu. Nowe, bo zaproszeni goście uczestniczyli w koncercie muzyki, pieśni, arii operet-
kowych w wykonaniu artystów z Krakowa i Nowego Sącza. Nowe, bo było mniej statystyki, a więcej 
podziękowań i noworocznych życzeń. fot. Daniel Halerz
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Scena  zaślubin kręcona 
była we   wnętrzu  zabytkowej  
cerkwi  greckokatolickiej p. w  św. 
Michała Archanioła w Gładyszowie 
, natomiast przyjęcie weselne  w 
Gościncu  „Jaśmin”, będącym 
własnością stadniny koni - Głady-
szów. Na planie filmowym można 
było  zobaczyć odtwórczynię roli 
siostry Bożenki, Edytę  Jungow-
ską,  Redbada Klynstra, jako dr. 
Van Der Graffa , Grażynę Zielińską 
(matkę Marka Zbiecia) i Radosława 
Krzyżowskiego -  dr Sambora. 
W realizacji filmu wzięła udział 
duża grupa statystów z Gorlic . Z 

19 stycznia br. w Bardejowie odbywały się uroczystości związa-
ne z 65. rocznicą wyzwolenia tego partnerskiego miasta  na Słowacji. 
Uczestniczyła w nich delegacja z Gorlic: burmistrz Kazimierz Sterko-
wicz, prezes gorlickiego Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych płk Antoni Jarosz oraz z-ca 
prezesa, kpt. Tadeusz Tenerowicz. Pod Pomnikiem Wolności na 
Placu Zwycięstwa gorliccy delegaci złożyli w imieniu społeczeństwa 
Ziemi Gorlickiej wiązankę biało-czerwonych kwiatów.

W HOŁDZIE POLEGŁYM
18 stycznia br. odbyła się w Gorlicach uroczystość upamięt-

niająca 65. rocznicę wyzwolenia Gorlic przez wojska radzieckie 
spod okupacji niemieckiej. Przy symbolicznym obelisku w hołdzie 
bohaterom II wojny światowej oraz na cmentarzu wojennym żołnie-
rzy radzieckich i polskich w Gliniku przedstawiciele władz miast, 
powiatu, służb mundurowych, środowisk kombatanckich i harcerzy 
złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów.

UROCZYSTOŚCI W BARDEJOWIE

przyjemnością  informujemy, że  
jednym ze  statystów grających 
gości weselnych był Daniel Halerz, 
odbywający staż w Wydziale Pro-
mocji i Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego  w Gorlicach, 
który udostępnił nam zdjęcia z 
planu  filmowego.

 Szczególne podziękowania 
za promowanie ziemi gorlickiej na-
leżą się Stanisławowi  Szymańskie-
mu – gorliczaninowi z pochodzenia 
, kierownikowi produkcji serialu, 
który po ukończeniu studiów za-
mieszkał  w Warszawie i rozpoczął 
pracę w Telewizji Polskiej.

Ślubowali - NA DOBRE I 
NA ZŁE - w Gładyszowie

Urok  Beskidu Niskiego przyciąga nie tylko turystów z kraju 
i zagranicy pragnących odpocząć  od zatłoczonych miast.   Beskid 
Niski i jego okolice stały  się ulubionym plenerem do zdjęć   dla 
naszych  rodzimych  filmowców . Gościliśmy już Jerzego Hoffmana 
z ekipą filmową „ Ogniem i mieczem”, kręcone były sceny do filmu 
„ Dom  Zły”  Wojciecha   Smarzowskiego, a w ostatnich dniach  w 
Regietowie i okolicach zagościła ekipa filmowa „ Na dobre i na złe”. 
W przepięknych  zimowych plenerach realizowana była scena z uro-
czystości ślubnej Bożeny Zbieć i doktora Ruuda Van Der Graffa. 

Bohaterskiemu Burmistrzowi
27 stycznia br. w 54. rocznicę śmierci legendarnego burmistrza 

Gorlic, ks. prał. B. Świeykowskiego odbyła się uroczysta msza św. 
w Bazylice Mniejszej pw. Nar. NMP w Gorlicach, po której udano się 
na cmentarz parafialny, gdzie przy grobie wielkiego Kapłana złożono 
wiązankę kwiatów. Po raz pierwszy w holu Ratusza wartę przy obeli-
sku Komisarycznego Burmistrza zaciągnęła Grupa Rekonstrukcyjna 
w mundurach żołnierzy C.K. Austro-Węgier.

fot. Daniel Halerz

fot. Daniel Halerz fot. P. Gajda

fot. P. Gajda

fot. P. Gajda
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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

„Stajemy pod Krzyżem Oświę-
cimskim w 65. rocznicę wyzwolenia 
obozu Auschwitz-Birkenau przez żoł-
nierzy Armii Radzieckiej walczącej z hi-
tlerowskim okupantem na polskiej zie-
mi. Stajemy po Krzyżem – symbolem 
cierpień, by oddać hołd i pamięć zmar-

PRZY
KRZYŻU 

OŚWIĘCIMSKIM

łym i pomordowanym w nazistowskim 
obozie oświęcimskim, hołd i pamięć 
tym, którym w wyniku eksterminacji 
zabrano dar życia”. Tak 27 stycznia 
br. rozpoczynał swoje wystąpienie na 
Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach 
płk Antoni Jarosz, prezes gorlickiego 

koła ZK RPiBWP. Przypomniał, że 
wśród więźniów K.L. Auschwitz byli 
też gorliczanie i mieszkańcy powiatu 
gorlickiego. Wśród aresztowanych 
i wywiezionych byli uczniowie gor-
lickiego gimnazjum i liceum: Adam 
Młodecki, Józef Mroczek, Jan Miller, 
Tadeusz Doroch, Zdzisław Ryba, 
Tadeusz Mruk, Eugeniusz Klimkowicz; 
studenci Uniwersytetu Lwowskiego: 
Andrzej Lewicki, Ignacy Morawski, 
Kazimierz Jędrzejewski; nauczyciele 
gimnazjum i liceum im. Kromera oraz  
szkół powszechnych: Wiktor Lewicki, 
Aleksander Pazurkiewicz, Władysław 
Pilecki, Andrzej Sagan, Jan Dziopek, 
Franciszek Rusinek; księża katecheci: 
ks. Tadeusz Gaik, ks. Franciszek Herr; 
harcerze: Maria Rydarowska (Ravens-
bruck), pchor. Edmund Chrząścik; 
żołnierze ruchu oporu i Państwa 
Podziemnego: por. Ignacy Sikora, 
rtm. Zbigniew Orzechowski, kpt. 
Józef Maziarski (obóz Gross-Rosen), 
plut. Bronisław Rząca, ppor Stanisław 
Zgórniak, łącznik Marian Zgórniak; 
działacze ruchu ludowego: Antonina 
Tajak, Katarzyna Oleszkowicz wraz z 
mężem Jakubem, Jan Kozioł, Andrzej 
Librant, Władysław Jachimowicz,; 
działacze ruchu robotniczego: Józef 
Michalus, Franciszek i Emil Kolarzy-
kowie, Tadeusz Ozga, Michał Kosiba, 
Jacek Dolecki, Tadeusz Kozik, Edward 
Jantas, Janusz Ligarski, Julian Pabis; 
aptekarz Witold Fusek. Łącznie w 
latach 1940-1944 wywieziono do 
obozów koncentracyjnych, głównie 
Auschwitz oraz do obozów pracy 268 
mieszkańców Ziemi Gorlickiej. Część z 
nich przeżyła. W 1946 r. utworzyli Gor-
licki Środowiskowy Związek Byłych 
Więźniów Obozów Koncentracyjnych. 
Jeden z nich, prof. Jan Dziopek, swoje 
przeżycia opisał w pamiętniku „Walka 
o życie” wydanym w 1967 r. Warto 
dla najmłodszych pokoleń gorliczan 
wznowić wydanie.

Roman Dziubina

Jan Dziopek

Marian Zgórniak

Edmund Chrząścik

Wiktor Lewicki

Franciszek Rusinek

Aleksander Pazurkiewicz

Józef Michalus

Stanisław Zgórniak

Maria Rydarowska

ks. Tadeusz Gaik
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Objął obowiązki dyrekto-
ra utworzonego właśnie Towa-
rzystwa Dam Miłosierdzia wg 
reguły św. Wincentego a Paulo. 
Zadaniem stowarzyszenia była 
pomoc ubogim. Od początku 
wyróżniał się pracą społeczną i 
duszpasterską. 19 marca 1906 
r., ówczesny biskup przemyski, 
dziś święty Józef Sebastian Pel-
czar, nadał mu tytuł kanonika, 
dostrzegając „pilność w wypeł-
nianiu obowiązków i dokładność 
w nauczaniu młodzieży szkolnej”. 
Ale swoje największe i najpięk-
niejsze cechy charakteru ujawnił 
ks. Świeykowski w czasie 126 dni 
grozy – okresu I wojny światowej 
i przełomu pod Gorlicami. To była 
życiowa próba, którą podjął po 
opuszczeniu miasta przez burmi-
strza Feliksa Tarczyńskiego. Była 
to dla mieszkańców chwila bardzo 
przygnębiająca – miasto bez bur-
mistrza, starosty, żandarmerii, 
wojska. W tym najtrudniejszym 
i dramatycznym momencie ks. 
Bronisław Świeykowski przyjął na 
siebie przewodniczenie Zarządowi 
Miasta i stał się komisarycznym 
burmistrzem. Było to 126 dni ra-
bunków, gwałtów, głodu, ostrze-
liwań miasta, pożarów… Pośred-
niczył między władzą rosyjskich 
wojsk okupacyjnych a ludnością 
cywilną. Był jedynym opiekunem 
bezbronnej ludności przed krzyw-
dą ze strony sołdatów - rosyjskich 

BURMISTRZ 126 DNI GROZY
„opatrznościowy człowiek dla Gorlic”

Tak wielu naszych rodaków 
pragnie na własne oczy zobaczyć 
jedno z najbardziej kultowych 
miast z dawnych Kresów Rzeczpo-
spolitej. Miejscem szczególnie od-
wiedzanym jest właśnie Cmentarz 
na Łyczakowie /nazwa od dzielnicy 
Lwowa/ gdzie oprócz mogił słyn-
nych „orląt lwowskich”  spoczywa 
kwiat polskiej nauki, kultury, lite-
ratury, muzyki, malarstwa.

Dzięki prawdziwemu bo-
haterstwu i poświęceniu Polaków 
mieszkających we Lwowie mo-
żemy podziwiać piękne, w miarę 
możliwości odnowione , nagrobki: 
Gabrieli Zapolskiej, Władysława 
Bełzy / autora wiersza „ Kto ty 
Jesteś? Polak mały...”/, słynnego 
matematyka Stefana Banacha, Ma-
rii Konopnickiej, Juliana Ordona, 
Seweryna Goszczyńskiego, Artura 
Grottgera, Ludwika Rydygiera /
słynnego chirurga/, Wincentego 
Pola i wielu, wielu innych. Wśród 
nich spoczywa człowiek najbliższy 
sercu Gorliczan- Wojciech Bie-
choński. Niestety bardzo rzadko 
docieramy na jego mogiłę, gdyż 
po prostu większość z nas nie zna 
miejsca kwatery spoczynku jedne-
go z najwybitniejszych Gorliczan.

Był nie tylko gorącym 
patriotą walczącym z bronią w 
ręku w Powstaniu Styczniowym i 
czlonkiem Rządu Narodowego, ale 
także niezrównanym burmistrzem 
Gorlic w latach 1887 - 1902, a 
przy tym  kreatywnym , wszech-
stronnym przedsiębiorcą w sferze 
gospodarczej. Przy tak wielu 
obowiązkach znajdował jeszcze 
czas na działalność społeczną. 
Założył szpital, szkołę tkacką, park 
miejski, sieć kanalizacyjną, przed-
szkole. Współtworzył Komunalna 
Kasę Oszczędności, gimnazjum, 
Prawdziwy bohater ziemi gorlic-
kiej. Z jego osiągnięć, pomysłów, 
sfinalizowanych zamierzeń korzy-
stamy do dnia dzisiejszego. 

Ostatni okres życia spędził 
we Lwowie, gdzie prawie do końca 
sędziwego żywota /zmarł w wieku 
87 lat/ prowadził aktywny tryb 
życia. Tam też zmarł w dniu  30 
grudnia 1926 roku. Został po-
chowany z honorami generalskimi 
na jednym z najsłynniejszych 
polskich cmentarzy – cmentarzu 
łyczakowskim we Lwowie. We 
wrześniu 2009 roku w ramach 
wyjazdu metodycznego grupa 
nauczycieli z MZS nr 6 w Gorlicach 
odnalazła mogiłę Wojciecha Bie-
chońskiego i złożyła symboliczną 
wiązankę kwiatów. Wydaje się 
zasadnym podjąć starania, aby 
znależć fundusze na odnowienie 
tej ważnej dla świadomości Gor-
liczan mogiły. Byłby to prawdziwy 
akt wdzięczności dla tego wielkie-
go człowieka, który przecież  tyle 
dobrego stworzył  dla  naszego 
miasta , a szczególnie dla jego 
mieszkańców w dobie trudności 
gospodarczych jakie na przełomie 
XIX/XX wieku przeżywały Galicja i 
Gorlice.

Sławomir Kowalski

WIELCY BURMISTRZOWIE MIASTA GORLICE
BURMISTRZ WALKI I PRACY
Cmenatrz na Łyczakowie –  lwowskie miejsce 
wiecznego spoczynku Wojciecha Biechońskiego

Od kilku lat Lwów jest bardzo chętnie odwiedzanym miastem 
przez Polaków. Widać to po licznych  autokarach z rejestracją pol-
ską. W długie weekendy trudno  dostać się do najbardziej znanych 
miejsc we Lwowie.

Nie był gorliczaninem. Urodził się w Uhercach k. Leska w 
rodzinie ziemiańskiej 14 kwietnia 1865 r. Do Gorlic przybył na 
początku 1896 r. jako kapłan w pełni  uformowalny  - po Semina-
rium Duchownym w Przemyślu, studiach teologicznych w Rzymie, 
pielgrzymce do Ziemi Świętej i pracy duszpasterskiej w parafiach 
w Gniewczynie i Grębowie.

żołnierzy. Zabiegał o dostawy 
żywności i dostarczał – wbrew 
zakazom Rosjan – gorlickim 
Żydom. Równocześnie wypełniał 
swoje obowiązki duszpasterskie 
– odprawiał msze św., spowia-
dał, zaopatrywał Sakramentem 
rannych, chorych, celebrował 
pogrzeby.  Gdy w wyniku przeło-
mowej bitwy w dniu 2 maja 1915 
r. wojska okupacyjne opuściły 
miasto, zmierzył się z nowymi 
wyzwaniami – odgruzowywania 
miasta, w którym z 630 domów 
ocalało 47. Dzięki zaangażowaniu 
pracujących mieszkańców, dobrej 
organizacji pracy, miasto przed 
zimą uporządkowano, a dzieci 15 
listopada 1915 r. rozpoczęły naukę 
w szkole. Tę heroiczną postawę 
ks. B. Świeykowskiego dostrze-
gły władze CK. Austro-Węgier. 
Cesarz Karol odznaczył kapłana 
– Komisarza Rządowego dla m. 
Gorlice - Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Franciszka Józefa w 1917 
r., ale ks Świeykowski odesłał 
order cesarzowi, co przyniosło 
rozgłos  i sławę, "gorlickiemu 
Kordeckiemu".

Przyjął natomiast w wolnej 
już Polsce Order Polonia Restituta 
oraz Honorowe Obywatelstwo 
Miasta. Niestety, gdy zmarł 27 
stycznia 1956 r. w Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej, ówczesne 
władze nie potrafiły wyrazić sza-
cunku, czci i podziękowania dla 
Wielkiego Gorliczanina. Nikt z 
władz nie uczestniczył w pogrzebie 
w dniu 31 stycznia z udziałem 
biskupa tarnowskiego Jana Piotra 
Stepy. W tym czasie, gdy kondukt 
pogrzebowy podążał na cmentarz, 
ze specjalnie ustawionych na 
trasie głośników grano skoczne 
melodie, zapominając, mądre 
słowa z wiersza Asnyka „Ale nie 
depczcie przeszłości ołtarzy, choć 
sami macie doskonalsze wznieść. 
Na nich się jeszcze święty ogień 
żarzy, i miłość ludzka stoi tam na 
straży, i wy winniście im cześć!!!

Roman Dziubina
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K.G.: Panie Ferdynandzie, 
12 stycznia br. minęło 50 lat od 
powstania Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Gorlicach. Z tej okazji warto 
przypomnieć historię powstania, 
warunki w jakich się organizowała, 
twórców i założycieli.

F. Mruk: Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej Gorlice do 
bogatych miast nie należały. Znisz-
czone i okradzione przez okupanta 
zakłady przemysłowe, stare poży-
dowskie kamienice, wymagające 
remontu, nie stwarzały warunków 
do osiedlania się ludności w mie-
ście. Wkrótce nastąpiła odbudowa 
i rozbudowa Fabryki Maszyn, Rafi-
nerii Nafty, „Forestu”, „Matizolu”, 
„Aspy” itp. Przybywało placówek 
handlowych, usługowych, oświa-
towych, rozbudowywała się też 
administracja miasta i powiatu. 
Gwałtownie rosło zapotrzebowanie 
na pracowników. Szczególny brak 
ludzi do pracy odczuwały zakła-
dy przemysłowe w Gliniku. Były 
zmuszone do dowozu robotników 
z odległych wsi, często spoza po-
wiatu. Ponadto potrzebowały spe-
cjalistów, dla których trzeba było 
zabezpieczyć  mieszkania. Budow-
nictwo komunalne nie nadążało za 
potrzebami. Dlatego duże zakłady 
pracy rozpoczęły budowę mieszkań 
dla własnych pracowników. Ale w 
dalszym ciągu pozostawała duża 
grupa ludzi, która nie mogła liczyć 
na mieszkania komunalne i zakła-
dowe. To właśnie w niej znaleźli się 
inicjatorzy i założyciele Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Rozwój” w Gorli-
cach jesienią 1959 r. Spółdzielnia 
została zarejestrowana 12 stycznia 
1960 r. w Sądzie Powiatowym w 
Jaśle. Historyczny Zarząd tworzyli: 
Czesław Rybczyk- prezes, Jan 
Glista- zastępca prezesa, Antonina 
Luty- główna księgowa.

Warto też pamiętać, że zało-
żeniem spółdzielni zajęli się ludzie, 
których potrzeby mieszkaniowe były 
„palące”, ale też posiadali gotówkę 
na tzw. wkład mieszkaniowy - a to 
było ok. 30 pensji miesięcznych 
średnio zarabiającego urzędnika, 
na mieszkanie 50 m2.

K.G.: Panie Ferdynandzie, a 
kiedy pierwsi spółdzielcy zamieszkali 
w swoim mieszkaniu i jak na taką for-
mę budownictwa patrzyły ówczesne 
władze miasta?

F.M.: Władze miasta i 
powiatu były szczególnie zain-
teresowane powstaniem takiej 
spółdzielni, gdyż był to sposób na 
łagodzenie stale rosnących potrzeb 

mieszkaniowych. Pierwszy blok 
został wybudowany przez Urząd 
Miejski i przekazany spółdzielni 
po uiszczeniu przez członków tzw. 
wkładu budowlanego. Lokatorzy - 
18 spółdzielców - otrzymali klucze 
w kwietniu 1960 r. Był to blok 
przy ul. Wielkiego Proletariatu 4 
(obecnie ul. Kromera). Po 50-ciu 
latach budynek został docieplony, 
wcześniej zostało zmienione ogrze-
wanie mieszkań na nowoczesne 
- gazowe. 

K.G.: Jak w tym minionym 
półwieczu rozwijała się ta pionier-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 
ile przybyło członków, co można 
powiedzieć o pionierach gorlickiej 
spółdzielczości mieszkaniowej, do 
których Pan należy?

F.M.: Niezłomnymi pionie-
rami byli m.in.: Czesław Rybczyk, 
Andrzej Bania i Antonina Luty. Ta 
trójka zaangażowanych spółdziel-
ców przyczyniła się do rozbudowy 
tej spółdzielni - złotych lat - gdy 
osiągnęła ponad trzy tysiące miesz-
kań. Byli to pasjonaci - ludzie o 
ugruntowanych zasadach moral-
nych, którzy przez dziesiątki lat nie 
tracili zaufania swoich wyborców, 
o czym świadczy fakt, że kierowali 
tą spółdzielnią nieprzerwanie do lat 
90-tych, do przejścia na emeryturę. 
Nie zdarzyło się żadnej władzy w 
mieście tak długo sprawować wła-
dzę z wyboru. Po zabudowaniu tzw. 
plomb przy ul. Kołłątaja, Rynek, ul. 
3-go Maja, ul. Jagiełły, powstały 
osiedla: Krakowska, Korczak, Ko-
nopnickiej oraz na Zawodziu. Szybki 
rozwój Spółdzielni był możliwy 

w latach 70-tych dzięki zakładom 
pracy, które fundowały swoim 
pracownikom tzw. wkład miesz-
kaniowy, wskazując jednocześnie 
kandydata na członka. W tych la-
tach zakłady pracy już nie budowały 
bloków zakładowych. Pod koniec 
lat 90-tych Spółdzielnia została 
podzielona z woli części członków 
na dwie spółdzielnie. Macierzystą 
została SM „Pod Lodownią” z ok. 
500 członkami, zaś wydzieloną - 
SM „Małopolska” - z osiedlami 
„Śródmieście”, „Krakowska”, 
„Korczak”, „Konopnickiej” - z licz-
bą członków ponad 2500. W tym też 
czasie powstało szereg mniejszych 
spółdzielni mieszkaniowych na 
bazie bloków zakładowych.

K.G.: Jaką rolę odgrywa dziś 
spółdzielczość mieszkaniowa w 
Gorlicach?

F.M.: Obecnie różnie ocenia 
się działalność spółdzielni mieszka-
niowych w mieście i do tego każdy 
członek ma prawo. Nie można jed-
nak zaprzeczyć, że spółdzielczość 
mieszkaniowa w Gorlicach ode-
grała wielką rolę w zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych ludzi, któ-
rych na budowę własnego domu nie 
było stać. Nadal ta rola spółdzielni 
jest duża. Przecież ponad połowa 
ludności miasta mieszka w blokach 
spółdzielczych. Osiedla spółdziel-
cze są zadbane, bloki ocieplone 
i wymalowane. Zawsze dbałość 
członków spółdzielni o wspólne 
mienie była w Gorlicach widoczna. 
Nadal największą spółdzielnią 
mieszkaniową jest SM „Małopol-
ska” licząca 2,5 tys. członków. Jest 

optymalna na gorlickie warunki. Jej 
podział na mniejsze spółdzielnie, o 
czym dyskutują niektórzy członko-
wie, jest możliwy z woli większości 
członków, ale po co? Chyba, że 
obniży to koszty czynszów, popra-
wi kontakty władzy z członkami 
i ułatwi życie wszystkim miesz-
kańcom spółdzielni. Podzielenie 
spółdzielni pod koniec lat 90-tych 
takich efektów nie wykazało. Wręcz 
odwrotnie. Koszty administracji w 
sumie wzrosły. Warto jeszcze przy-
pomnieć członkom spółdzielni, że 
sami wybierają władze spółdzielni 
i są władni je odwoływać, zaś 
Zarząd i Rada Nadzorcza zawsze 
winna mieć na względzie interes 
członków - wyborców. Trzeba też 
pamiętać, że relacje władz spół-
dzielni z członkami są poprawne 
wtedy, kiedy aktywność człon-
ków jest dostateczna. Dotychczas 
w zebraniach uczestnicy ok. 10 
proc. uprawnionych, a 90 proc. 
krytykuje władze spółdzielni za 
złe zarządzanie wspólnym mająt-
kiem. Aktywność społeczna ludzi 
w Polsce jest żadna i to nie tylko 
w spółdzielczości. Obserwuje się 
to od lat przy wyborach do parla-
mentu, przy wyborach do władz 
samorządowych, itp.

K.G.: Panie Ferdynandzie, 
na zakończenie naszej rozmowy 
chciałbym poprosić doświadczone-
go spółdzielcę o ocenę i komentarz 
do obowiązujących ustaw, które 
regulują funkcjonowanie spółdzielni 
w Polsce, zwłaszcza ustawy z dnia 
15.12.2000 r. „O Spółdzielniach 
Mieszkaniowych” oraz ustawy z dnia 
14.06.2007 r. „O zmianie ustawy o 
Spółdzielniach Mieszkaniowych”. 

F.M.: Te dwie ostatnie usta-
wy są zaskarżone do Trybunału 
Konstytucyjnego jako sprzeczne 
z konstytucją. Jak można było 
zobowiązać władze spółdzielni do 
sprzedaży mieszkań lokatorskich 
za kilkanaście złotych, przekształ-
ceniem ich we własność odrębną, 
skoro przed jej wejściem w życie 
członkowie za podobne mieszka-
nie płacili po kilkadziesiąt tysięcy 
złotych? Albo jak można przepro-
wadzić Walne Zebranie członków 
spółdzielni przez uczestniczących 
w nim np. 2500 członków? Takiego 
zebrania poprawnie nikt nie jest 
w stanie poprowadzić. Wydaje 
się jednak, że praktyka złe prawo 
wyeliminuje, zaś władza w kraju 
zauważy sens i znaczenie spółdziel-
czości mieszkaniowej i uchwali 
sensowne – całościowe prawo 
spółdzielcze, które usunie ułomno-
ści dotychczasowych ustaw.

ROZMOWA „KURIERA”
Z Ferdynandem MRUKIEM –pionierem spółdzielczości miesz-

kaniowej w Gorlicach – o historii, dniu dzisiejszym i przyszłości 
spółdzielczości.

fot. E. Wędrychowicz
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21 stycznia 2010 r. na 
swym XLVII posiedzeniu Rada 
Miasta podjęła Uchwałę Budże-
tową Miasta Gorlice na 2010 rok.

Decyzja nie była jednomyśl-
na. 18 radnych głosowało „za”, 
1 był przeciw, dwie osoby się 
wstrzymały. Zanim przystąpiono 
do głosowania projekt Uchwały 
Budżetowej Miasta Gorlice opi-
niowała – pozytywnie -  Komisja 
Budżetu i Finansów RM. Prze-
wodniczący, Aleksander Kumor-
kiewicz, określił projekt budżetu 
jako „dobry”, z deficytem „w miarę 
bezpiecznym”, „sporymi środkami 
na inwestycje”. Pozytywna była też 
opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej odczytywana przez burmi-
strza K. Sterkowicza, który określił 
budżet jako proinwestycyjny 
– „maksymalizacja efektów przy 
minimalizacji wydatków”. Po przy-
jęciu przez Radę Miasta uchwały 
budżetowej podziękował radnym, 
równocześnie stwierdzając, że ma 
świadomość, „że nie spełnia ocze-
kiwań wielu mieszkańców miasta, 
ale żyjemy w takich a nie innych 
realiach ekonomicznych”.

 W uchwale tej ustalono 
dochody budżetu na kwotę 68 020 
819 zł. Ulegają zwiększeniu o 7,6 
% w stosunku do przewidywane-
go wykonania w 2009 r., są także 
wyższe o 13,8 % w stosunku do 
budżetu pierwotnie uchwalonego 

na 2009 r. Te dochody ulegają 
zwiększeniu, ponieważ założono 
wysokie dochody ze sprzedaży 
mienia komunalnego, głównie 
ze sprzedaży mieszkań komunal-
nych w nowym budynku przy ul. 
Korczaka, wynoszące 2 760 000 
zł. Ponadto założono w budżecie 
dotację celową z budżetu państwa 
na zadanie własne (inwestycje) w 
kwocie 3 000 000 zł planowaną 
do uzyskania ze środków Naro-
dowego Programu Odbudowy 
Dróg Lokalnych z przeznaczeniem 
na przebudowę ul. Bieckiej. Ujęto 
też w prognozie wpływów środki 
ze Związku Gmin Ziemi Gorlickiej 
w kwocie 2 551 000 zł, które 
stanowić będą zwrot 50 % po-
niesionych przez miasto kosztów 
kwalifikowanych na realizację 
termomodernizacji obiektów uży-
teczności publicznej.

Do najistotniejszych źródeł 
dochodów miasta należą dochody 
własne w kwocie 42 486 420 zł, w 
tym: dochody z podatków i opłat - 
14 036 100 zł; dochody z majątku 
miasta - 9 685 031; udziały w 
podatkach budżetu państwa - 12 
279 163 zł, pozostałe środki 
zewnętrzne na inwestycje - 2 781 
000 zł; pozostałe dochody - 3 
596 001 zł.

Drugim źródłem docho-
dów są dotacje celowe z budżetu 
państwa w wysokości 12 414 579 

zł, w tym na zadania zlecone usta-
wami - 8 460 617 zł; na realizację 
własnych zadań bieżących - 953 
962; na zadania inwestycyjne - 3 
000 000 zł. 

Trzecim źródłem dochodów 
jest subwencja ogólna w kwocie 
13 119 820 zł, na którą składają 
się: część oświatowa - 12 752 
983 zł i część równoważąca - 366 
837 zł.

Uchwała budżetowa ustala 
też wydatki budżetu na 2010 r. w 
łącznej kwocie 78 570 819 zł, w 
tym wydatki bieżące - 39 638 521 
zł; wydatki na dotacje na zadania 
bieżące - 7 836 225 zł; wydatki na 
świadczenia na rzecz osób fizycz-
nych - 11 309 420 zł; wydatki na 
obsługę długu publicznego - 566 
800 zł. Są jeszcze wydatki mająt-
kowe, które obejmują: wydatki na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
- 12 786 588 zł; rezerwę celową 
na wydatki inwestycyjne - 200 
000 zł; dotację celową do zakładu 
budżetowego - 20 000 zł; dotację 
na pomoc finansową udzielaną 
innym jednostkom samorządu 
terytorialnego - 522 265 zł oraz 
wpłatę na rzecz Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej na dofinanso-
wanie zadań inwestycyjnych - 5 
691 000 zł.

Różnica między dochodami 
i wydatkami stanowi planowany 
deficyt budżetu w kwocie 10 550 
000 zł, który zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z 
zaciąganych kredytów i pożyczek 
w kwocie 10 550 000 zł. Ustalo-
no przychody budżetu w łącznej 
kwocie 13 748 588 zł i rozchody 
budżetu w łącznej kwocie 3 198 
588 oraz limit zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek zaciąganych 
w 2010 r. na sfinansowanie pla-
nowanego deficytu budżetowego 
do kwoty 10 550 000 zł oraz 
kredytów zaciąganych w 2010 r. 
na sfinansowania spłaty wcześniej 
zaciągniętych kredytów do kwoty 
1 000 000 zł. Łączna więc kwota 
pożyczek i kredytów to 11 550 000 
zł. Spłata zaciągniętych pożyczek 
- 3 198 588 zł. Przewidywany 
wskaźnik poziomu zadłużenia 
obejmującego wszystkie zacią-
gnięte i planowane do zaciągnięcia 

kredyty na koniec 2010 r. wynosić 
będzie 27,29 % w stosunku do 
planowanych dochodów, a kwota 
zadłużenia na koniec roku bu-
dżetowego wyniesie 18 560 967 
zł. Wolne środki, jako nadwyżka 
środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu wynikająca z 
rozliczeń, pożyczek i kredytów z lat 
ubiegłych to kwota 2 198 588 zł. 
Są jeszcze wpływy z opłat za kon-
cesję sprzedaży alkoholu w kwocie 
550 000 zł w pełni wydatkowane 
na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
oraz zwalczanie narkomanii.

Rok budżetowy 2010 bę-
dzie ukierunkowany na realizację 
ważnych dla miasta projektów 
inwestycyjnych przy możliwie 
jak największym pozyskaniu w 
ich finansowaniu środków ze-
wnętrznych. Dlatego na wydatki 
inwestycyjne zaplanowano kwotę 
19 219 853 zł. Prezentujemy, z 
krótkim opisem, najistotniejsze 
zadania.

CHODNIK PRZY UL. DUKIEL-
SKIEJ

Zaplanowana kwota na 
budowę tego chodnika to 756 588 
zł. Zadanie w 50 % finansowane 
jest przez samorząd województwa 
małopolskiego. Inwestycja obej-
muje swym zakresem wykonanie 
na długości ok. 914 m. chodnika 
z kostki brukowej betonowej wraz 
z krawężnikiem i obrzeżem, 31 
studzienek ściekowych, posze-
rzenie jezdni oraz wykonanie zatok 
autobusowych. 

PRZEBUDOWA UL. BIECKIEJ

Zadanie planuje się wy-
konać w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na lata 2008-2011. 
Kwota zrealizowania tej inwestycji 
to 6 000 000 zł w tym 50 % z 
dotacji państwa. Przewiduje się 
przebudowę odcinka drogi od 
mostu na potoku Stróżowianka 
do skrzyżowania z ul. Konopnic-
kiej, o długości ok. 365 m., wraz 
z korektą skrzyżowań z ulicami 
Bardiowską, Asnyka, Konopnic-
kiej, przebudową sieci gazowej, 
energetycznej, teletechnicznej, 
oświetleniowej, wodociągowej. 
Zakres obejmuje przebudowę 
zatok autobusowych i poszerze-

BUDŻET MIASTA GORLICE NA 2010 ROK
PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, ZADANIA INWESTYCYJNE
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nie jezdni z wydzieleniem pasa 
dla skrętu w lewo dla jadących w 
kierunku ul. 11-go Listopada. Wy-
konany zostanie również remont 
odcinka od skrzyżowania z ul. 
Konopnickiej do ronda w Gliniku 
na odcinku o długości 600 m. Re-
montowana będzie nawierzchnia 
jezdni z przebudową krawężnika, 
nakładką z masy mineralno-asfal-
towej na chodniku, poziomowanie 
urządzeń podziemnych, wykona-
nie zieleńców. Wykonany zostanie 
parking przy Urzędzie Skarbowym 
na 15 miejsc postojowych oraz 
stałe oznakowanie.

TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ

To wspólne zadanie gmin 
realizowane w ramach Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej, który bę-
dzie beneficjentem pozyskiwanych 
środków z Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. 
Miasto dokona wpłaty w kwocie 
5 691 000 zł na dofinansowanie 
termomodernizacji MZS Nr 6 
przy ul. Hallera, MZS Nr 4 przy 
ul. Krasińskiego (hala sportowa), 
MZS Nr 1 przy ul. Pięknej oraz 
Miejskiego Przedszkola Nr 8 przy 
ul. Hallera.

KANALIZACJA UL. BLICH I UL. 
PODZAMCZE

To inwestycje, które po-
prawią gospodarkę wodno-ście-
kową w zalewni rzeki Ropy. Na 
to zadanie przeznaczono kwotę 
70 000 zł, za którą przewiduje 
się wykonanie odcinków w ciągu 
pieszym łączącym Oś. Magdalena 
z ul. Blich w celu wykonania prze-
budowy schodów. Za 800 000 zł, 
przeznaczonych na kanalizację 
sanitarną ul. Blich, przewiduje się 
wykonanie kolektora kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami, o 
łącznej długości 2201 m. Zaplano-
wano także kanalizację sanitarną 
ul. Podzamcze (II etap). Za kwotę 
80 000 zł zaplanowano wykonanie 
kolektora kanalizacji sanitarnej 
długości 263 m.

BUDOWNICTWO SOCJALNE

Na to budownictwo zapla-
nowano w 2010 r. 650 000 zł. W 
ramach tej kwoty przewiduje się 
wykonanie dokumentacji projek-
towej budynku wielorodzinnego 
socjalnego oraz stanu zerowego 
obiektu. Budynek będzie wyko-
nany w technologii tradycyjnej, 
niepodpiwniczonej, z około 37 
mieszkaniami i powierzchni użyt-

kowej 1000 m2. Będzie zlokalizo-
wany przy ul. Chopina.

MODERNIZACJA BUDYNKU NA 
MOPS

Budynek po byłej Przy-
chodni Przeciwgruźliczej przy 
ul. Węgierskiej został zakupiony 
od Starostwa Powiatowego na 
potrzeby Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznetj. Na 2010 r. 
zaplanowano w budżecie miasta 
kwotę 970 000 zł na adaptację 
części parterowej budynku o 
powierzchni 485 m2. Czynione 
będą starania o dotację z budżetu 
państwa, gdyż MOPS realizuje 
zadania w znacznej części rządowe 
oraz ze środków PFRON. Ponadto 
na potrzeby MOPS zaplanowano 
18 000 zł na zakup serwera oraz 
oprogramowania. 

ROZBUDOWA I BUDOWA 
CMENTARZA

W budżecie na 2010 r. 
zaplanowano środki na rozbu-
dowę Cmentarza Komunalnego 
– 300 000 zł. W ramach tego 
zadania real izowane będzie 
przygotowanie nowego sektora 
grzebalnego wraz z zagospoda-
rowaniem i uzbrojeniem terenu. 
Ponadto planuje się przebudowę 
kaplicy, polegającą na wykonaniu 
zabudowy istniejącego obecnie 
zadaszenia. 500 000 zł przeznacza 
się w 2010 r. na opracowanie 
kompleksowej dokumentacji pro-
jektowej I etapu budowy nowego 
cmentarza komunalnego przy ul. 
Dukielskiej. Dokumentacja obej-
mowałaby zagospodarowanie te-
renu w zakresie dróg, parkingów, 
uzbrojenia w sieć wodociągową i 
kanalizacyjną, urządzenia miejsc 
grzebalnych, budowę kaplicy, 
domu pogrzebowego i budynku 
administracyjnego. 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY W 
STREFIE GOSPODARCZEJ

W ramach zaplanowanej 
kwoty 100 000 zł opracowana 
zostanie dokumentacja projekto-
wa układu komunikacyjnego na 
terenie Strefy Gospodarczej przy 
ul. Bieckiej o łącznej długości ok. 
2540 m, jezdnia szerokości 6 m 
z jednostronnym chodnikiem o 
szerokości 2 m. Zakres budowy 
obejmuje również przebudowę 
sieci kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej, sieci wodociągowej, 
gazowej, energetycznej i teletech-
nicznej.

ADAPTACJA DAWNEJ SP Nr 2

Dawna szkoła adaptowana 
będzie na potrzeby Urzędu Miej-
skiego. Pierwszy etap obejmuje 
swym zasięgiem izolację ścian 
fundamentowych, przebudowę 
pomieszczeń parteru z dostoso-
waniem do funkcji archiwum UM 
(115 m2) oraz adaptację części 
pomieszczeń parteru dla potrzeb 
Wydziału Gospodarki Komunal-
nej. Na te prace adaptacyjne jest 
zaplanowana kwota 500 000 zł. 
Ponadto w budżecie znajduje się 
kwota 64 000 zł na budowę garaży 
dla UM – 4 boksów garażowych 
zlokalizowanych przy ul. Stawiska 
w Gorlicach.

DROGA DOJAZDOWA I PAR-
KING PRZY MZS Nr 5

Na to zadanie zaplanowano 
553 000 zł. W ramach tej kwoty 
przewiduje się przebudowę do-
jazdów, parkingów, chodników. 
Zakres robót obejmie wymianę 
nawierzchni dojazdów na kostkę 
betonową o powierzchni 1191 
m2, wykonanie 13 nowych miejsc 
parkingowych o nawierzchni z 
kostki brukowej – pow. 201 m2, 
wymianę nawierzchni chodników 
na kostkę brukową betonową – 
369 m2.

OŚWIETLENIE ULIC OKULICKIE-
GO I SOSNOWEJ BOCZNEJ

Za 130 000 zł planuje się 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowej oraz budowę linii oświe-
tleniowej napowietrznej o długości 
ok. 1000 m.

PLACE ZABAW, TERENY RE-
KREACYJNE

Za kwotę 60 000 zł zapla-
nowano budowę kolejnych placów 
zabaw na gorlickich osiedlach, 
wspólnie ze spółdzielniami miesz-
kaniowymi. 20 000 zł przeznacza 
się na wykonanie dokumentacji 
projektowej na zagospodarowa-
nie terenu przy budynku Domu 
Nauczyciela na cele rekreacyjno-
kulturalne. Natomiast za 10 000 zł 
będzie opracowana dokumentacja 
projektowa ogólnodostępnego 
placu rekreacyjnego na terenie 
osiedla Sokół przy ul. Dukiel-
skiej.

PRZEBUDOWA UL. ARIAŃSKIEJ

Przeznaczono na tę inwe-
stycję 300 000 zł. Za tą kwotę 
będzie przebudowana ulica o dłu-
gości 260 m, szerokości jezdni- 6 
m oraz parking wzdłuż ogrodzenia 

kościoła.

Przebudowa ul. 11-go Listopa-
da i ul. Konopnickiej.

Na te inwestycje zaplano-
wano 500 000 zł, jako dotację 
celową na pomoc finansową dla 
Powiatu Gorlickiego na przebu-
dowę odcinka drogi powiatowej 
– ul. 11-go Listopada oraz drogi 
powiatowej – ul. Krakowskiej. 

Poza uchwałą budżetową 
radni podjęli cztery inne uchwały. 
Pierwsza dotyczyła „udzielania 
pomocy finansowej Samorządowi 
Województwa Małopolskiego” w 
wysokości 21 105 tys. Zł. Będzie 
to dotacja do wspólnie przygoto-
wywanej realizacji zadania p.n.: 
„Przebudowa skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej nr 979 z drogą kra-
jową nr 28 i drogą powiatową nr 
K 1486 w miejscowości Gorlice”. 
Druga uchwała „zleca Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gorlice 
kontrolę doraźną w przedmiocie 
zbadania sposobu wybierania 
ofert na ochronę mienia, ma-
sowych imprez miejskich oraz 
rozbudowę systemu monitorin-
gu miasta w Gminie Miejskiej 
Gorlice”. Przedostatnia uchwała 
„ustala zasady finansowania usług 
lokalnego transportu zbiorowego 
z tytułu stosowania ulgowych i 
bezpłatnych przejazdów środkami 
komunikacji miejskiej”. Uchwała 
dotyczy zmiany sposobu finan-
sowania przewoźnika, którym jest 
MZK Sp. z o.o. Dopłata będzie 
przekazywana przewoźnikowi 
co miesiąc, w kwocie równej 
1/12, przeznaczonej na ten cel 
w budżecie miasta na dany rok 
budżetowy. Ostatnia uchwała „za-
twierdziła taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w okresie 
od 1.01.2010 r. do 28.02.2011 
przez MPGK Sp. z o.o. w Gorli-
cach. Zgodnie z nowymi taryfami 
następuje zmiana cen:

1. dla odbiorców indywidualnych 
(1 grupa taryfowa):

- przy dostawie 1 m3 wody spa-
dek o 0,61% (3,24 zł za m3)

- przy odbiorze 1 m3 ścieków 
wzrost o 7,14% (3,15 zł za m3)

2. dla odbiorców pozostałych (2 
grupa taryfowa):

- przy dostawie 1 m3 wody spa-
dek o 1,41% (3,50 zł za m3)

- przy odbiorze 1 m3 ścieków 
wzrost o 7,28% (3,39 zł za m3).
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MARIOLA MIGDAR pytała, 
na jakim etapie są rozmowy z firmą 
TENG (Odp.: 9 grudnia ubiegłego 
roku było spotkanie z przedstawi-
cielami firmy TENG. Efektem było 
jej zobowiązanie do przygotowania 
pełnej oferty do końca stycznia 
br.). Pytała również, kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg na sprzedaż 
budynku komunalnego przy ul. 
Mickiewicza. (Odp.: Wszystko jest 
przygotowane do sprzedaży. Ostat-
ni z najemców opuścił budynek).

ALICJA NOWAK pytała o 
etykę zatrudnionych w Straży Miej-
skiej ludzi i prosiła o wyjaśnienie, 
dlaczego wobec strażnika, który 
potwierdził nieprawdę, nie zostały 
wyciągnięte konsekwencje służ-
bowe. (Odp.: Burmistrz musi brać 
pod uwagę wszystkie okoliczności. 
Nie można wydawać wyroków 
na człowieka przed wydaniem 
wyroku przez Sąd). W kolejnej 
interpelacji podjęła temat ochrony 
lokalnego rynku w zaproszeniach 
kierowanych do wybranych firm 
przy zamówieniach poniżej 14 
tys. euro. Uważa, że w pierwszej 
kolejności adresatem powinny być 
firmy z rynku lokalnego. (Odp.: 
Prawo nie obliguje do stosowania 
przetargu przy kwocie do 14 tys. 
euro. Jest przyjęty zarządzeniem 
precyzyjny regulamin. Większość 
zapytań jest kierowana na lokalny 
rynek, ale zdarza się poszukiwanie 
poza nim. Będzie analiza tego 
tematu i opracowany raport). Po 
raz kolejny prosiła o odpowiedź 
pisemną na interpelację złożona w 
listopadzie 2009 r., której – mimo 
deklaracji mec. Gąsiorowskiej - nie 
otrzymała. (Odp.: Odpowiedź ustna 
została udzielona na sesji grudnio-
wej. Informacja pisemna będzie 
przekazana na obecnej sesji).

EUGENIUSZ WĘDRYCHO-
WICZ powiadomił burmistrza, że 18 
stycznia br. Radio Kraków przeka-
zało informację, z której wynikało, 
iż w Gorlicach nie przygotowano 
programu dla uczniów szkół miej-
skich na okres zimowy. Pytał, czy 
w tej sprawie zabierali głos orga-
nizatorzy zimowego wypoczynku. 
(Odp.: Informacja nie była znana 
władzom miasta i organizatorom. 
Będzie przeprowadzona rozmowa 
z redaktorem w celu wyjaśnienia 
podania nieprawdy). Pytał też, dla-
czego nie odśnieża się schodów z 

Oś. Magdalena do ul. Blach, czego 
był świadkiem 20 stycznia br. 
(Odp.: Schody są odsnieżane na 
bieżąco. Przy ciągłych opadach jest 
trudniej uporządkować teren).

JÓZEF ABRAM prosił o in-
formację, jak przebiega zasiedlanie 
budynku przy ul. Korczaka i proces 
sprzedaży mieszkań. (Odp.: W 
grudniu zadanie zostało zakoń-
czone, budynek odebrany. Lista 
najemców jest zatwierdzona, będą 
podpisywane umowy. Przygoto-
wania do przetargu trwają. Jest 
przeprowadzana inwentaryzacja 
mieszkań, wycena. W połowie 
lutego będzie sprzedaż w formie 
przetargowej).

RYSZARD LUDWIN prosił 
o zajęcie stanowiska w sprawie 
regulacji odcinka potoku Fiega na 
nieruchomościach położonych w 
Gorlicach i Ropnicy Polskiej, w 
związku ze szkodami, jakie powsta-
ją w czasie deszczów oraz roztopów 
od ponad 20 lat. (Odp.: Wpłynął w 
tej sprawie wniosek od mieszkań-
ców ul. Reja. Będzie pismo z Urzędu 
Miasta do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej).

AUGUSTYN MRÓZ pytał, 
kto odpowiada za politykę miesz-
kaniową w mieście, gdyż stwierdza 
pustostany- lokale niezamieszkałe 
w zasobach komunalnych. (Odp.: 
Zgodnie z podjętą uchwałą trwa 
wykup mieszkań komunalnych 
przez najemców. Trudno zmusić 
właścicieli do zamieszkania w 
wykupionych lokalach). Pytał też, 
co spowodowało ograniczenie 
etatów wychowawców świetlic 
szkolnych od września 2010 r. 
(Odp.: Nikt nie ograniczył etatów. 
W budżetach szkół ogranicza się 
w roku szkolnym 2010/2011 ilość 
etatów w świetlicach z 1 1/2 etatu 
do 1 etatu (propozycja) w związku 
z obowiązkiem prowadzenia opieki 
świetlicowej przez nauczycieli w 
wymiarze 2 godzin tygodniowo).

JADWIGA WÓJTOWICZ 
podjęła temat obsługi płatnych 
miejsc parkingowych przez firmę 
zewnętrzną. Przypomniała, że tylko 
50% środków trafia do budżetu 
miasta. Proponowała, by rozważyć 
w perspektywie wygaśnięcia umo-
wy rozwiązanie, które pozwoliłoby 
miastu stać się właścicielem parko-
metrów, co przyniosłoby znaczne 
dochody do budżetu miasta. (Odp.: 

Do tego tematu należy podejść w 
sposób rzetelny. Będzie poszuki-
wane rozwiązanie z korzyścią dla 
miasta). Poinformowała również 
o braku odpowiedzi pisemnej w 
prawie ul. Sosnowej. (Odp.: Będzie 
przegląd interpelacji oraz odpo-
wiedzi. Jest prośba, by ograniczać 
żądania odpowiedzi pisemnych).

JOANNA BUBAK pytała, 
kiedy będzie zakończona inwenta-
ryzacja budynku przy ul. Chopina 
13. (Odp.: Budynek został prze-
kazany miastu „na siłę” przez SM 
„Mariampol” bez inwentaryzacji. 
Trzeba zarezerwować środki w 
budżecie na inwentaryzację i opis 
budynku). Pytała też, kiedy zostaną 
uregulowane sprawy geodezyjne 
gruntów na Osiedlu Górnym. (Odp.: 
Należy ustalić pojęcie „sprawy 
geodezyjne”. Miasto nie powinno 
się angażować w opracowania 
geodezyjne. To są znaczne kosz-
ty). Pytała również, dlaczego w 
budżecie MZB i budżecie miasta 
nie ma wydzielonych środków na 
utrzymanie placów i remont chod-
ników będących w administracji 
MZB. (Odp.: Musi być pewność, 
że gospodarowanie środkami jest 
konieczne, uzasadnione. Nie moż-
na, przy braku środków, domagać 
się środków na wszystko).

CZESŁAW GĘBAROWSKI 
prosił o pełną i rzetelną informację 
nt. udzielenia pomocy- poręczenia 
kredytu- dla firm FM „Glinik”. (Odp.: 
Burmistrza obowiązuje prawo. 
Będzie przygotowana rzetelna in-
formacja z „Glinika”, będzie opinia 
prawna w tej sprawie. Miasto ma 
określone zobowiązania wobec 
„Glinika”).

FRANCISZEK PIECUCH pro-
sił w imieniu mieszkańców bloków 
przy ul. Legionów, Ogrodowej o 
podjęcie działań zmierzających 
do zakazu poruszania się tą ulicą 
samochodów o znacznym tonażu. 
(Odp.: Sprawa była już wielo-
krotnie omawiana. Są propozycje 
ograniczenia tonażu do 10 ton, ale 
jest to przecież droga przelotowa, 
z właściwymi parametrami przy-
stosowanymi do ciężkiego ruchu 
samochodowego. Będzie ponowna 
analiza). 

HENRYK PLATO interpe-
lował w sprawie poręczenia przez 
Miasto pożyczki dla Zakładu Ma-
szyn Górniczych. Apelował, by w 

najbliższym czasie merytoryczna 
Komisja Rady Miasta przeanalizo-
wała prośbę Zarządu przed sesją 
lutową, w celu przygotowania od-
powiedniej uchwały poręczającej, 
gdyż Fabryka i Miasto to naczynia 
połączone. (Odp.: To nie jest po-
ręczenie majątkowe. To ma być 
poręczenie środków obrotowych).

BARBARA PAWEŁEK prosi-
ła, by zwrócić uwagę na brak chod-
nika przy ul. Węgierskiej po drugiej 
stronie od szpitala. Prosiła, by ten 
problem rozwiązać. (Odp.: Kilka 
lat temu zrezygnowano z budowy 
prawostronnego chodnika przy 
tej drodze wojewódzkiej. Miasta 
nie stać na realizację tego zadania. 
Realizacja przejścia przez drogę bę-
dzie rozważona). Pytała się też, na 
jakim etapie jest remont budynku 
dla potrzeb MOPS. (Odp.: Będzie 
realizowany w tym roku).

ZBIGNIEW GRYGOWICZ 
poruszył problem stowarzyszeń 
niosących pomoc dzieciom i oso-
bom niepełnosprawnym zwraca-
jących się do miasta o lokale na 
działalność. (Odp.: Ten temat był 
poruszony na spotkaniu w Staro-
stwie. Są poszukiwane i propono-
wane lokale dla tych stowarzyszeń). 
Pytał się o inicjatywę, która poja-
wiła się w mieście, a której celem 
ma być rozwiązanie problemów 
mieszkaniowych. (Odp.: Jest to 
firma o harakterze deweloperskim, 
która zakupiła hotel "Glinik" w celu 
adaptacji na około 100 mieszkań). 
Pytał się też, dlaczego środki za-
oszczędzone przez zlikwidowany 
SPZPOZ zostały przeznaczone na 
cele remontowe a nie związane z 
ochroną zdrowia. (Odp.: Budynek 
jest miejski i konieczne są remonty 
instalacji).

BOGDAN MUSIAŁ wniosko-
wał, by wyciągnąć konsekwencje 
wobec kierowników nie odpowia-
dających na interpelacje. (Odp.: Zo-
stanie opracowany system szybkiej 
i rzetelnej odpowiedzi). Uważa też, 
że należy dostrzegać i uwzględniać 
Komitety Społeczne w miejskich 
inwestycjach. (Odp.: Udział komi-
tetów w zadaniach inwestycyjnych 
jest znikomy pod względem finan-
sowym w stosunku do inwestycji 
miejskich).

ROBERT GRYZIK pytał, na 
jakim etapie są w mieście przygoto-
wania i plany koncertów w ramach 
Roku Chopinowskiego. (Odp.: Na 
następnej sesji będzie w tej sprawie 
szczegółowa informacja).

INTERPELACJE, ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI
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To jest jedna z najwyższych 
dotacji w województwie małopol-
skim. Opracowany wniosek został 
wysoko oceniony przez ekspertów, 
otrzymując 88,28% maksymalnej 
ilości punktów i zajął 9 pozycję na 
liście rankingowej. Należy podkre-
ślić, że łatwo nie było. Do Urzędu 
Marszałkowskiego wpłynęło 55 
wniosków, z tego po ocenie for-
malnej do oceny merytorycznej 
zostało zakwalifikowane 44 wnio-
ski. Środkami finansowymi jakimi 
Marszałek dysponuje w pierwszym 
naborze to kwota 118 min.zł. a 
maksymalna dotacja jednego wnio-
sku 15 mln. zł. Teraz pozostaje już 
tylko realizacja, która też nie będzie 
prosta.Zadanie inwestycyjne pod 
hasłem Rewitalizacja Starówki mia-
sta Gorlice, to jedno, ale nie jedyne 
zadanie  Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Gorlice . Przewidziane 
jest również i drugie zadanie pod 
hasłem „Przebudowa łącznika ul. 
Rzeźniczej z ul. Krasińskiego wraz 
z przebudową przyległych zatoczek 
parkingowych, parkingu i chodni-
ków.”  Właśnie to zadanie inwesty-
cyjne było tematem przewodnim 
debaty publicznej zorganizowanej 
z inicjatywy Zarządu Osiedla nr12 i 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
Krasińskiego w Gorlicach. Aktualnie 
jest opracowany projekt architekto-
niczny modernizacji infrastruktury 
komunikacyjnej i na ukończeniu 
dokumentacja wykonawcza. Uzna-
no, że jest to właściwy moment by 
jeszcze raz spojrzeć na to przed-
sięwzięcie krytycznie i usłyszeć 
ocenę mieszkańców. Zadanie to 
jest realizowane przez Urząd Miasta 
Gorlice wspólnie ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową Krasińskiego. Głów-
nym celem projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa, funkcjonalności i 
komfortu zamieszkania na Osiedlu 
Krasińskiego poprzez modernizację 
infrastruktury komunikacyjnej. 

Powstanie możliwość do-
jazdu do budynków na Osiedlu z 
dwóch kierunków, powiększony 
zostanie plac manewrowy przed 

WYDZIAŁ SPRAW OBY-
WATELSKICH URZĘDU MIEJ-
SKIEGO W GORLICACH INFOR-
MUJE, ŻE W 2009 ROKU:

1. Zameldowano 141 osób na 
pobyt stały spoza terenu 
miasta

2. Zameldowano 350 osób 
na pobyt czasowy trwający 
ponad 3 m-ce spoza terenu 
miasta

3. Wpłynęło 36 wniosków o wy-
meldowanie z pobytu stałego 
w drodze decyzji administra-
cyjnej

4. Dokonano 392 przemeldo-
wań z ulicy na ulicę

5. Wymeldowano 369 osób z 
pobytu stałego poza granice 
administracyjne naszego 
miasta

6. Na pobycie czasowym trwa-
jącym ponad 3 m-ce prze-
bywało poza Gorlicami 346 
osób (są to przeważnie osoby 
studiujące, które dokonały 
zameldowania w miejscu 
pobytu czasowego)

7. Założono 324 karty osobowe 
mieszkańca (tzw. KOM-y) dla 
nowonarodzonych  gorlicza-
nek i gorliczan, w tym: 166 
dziewczynek i 158 chłopców

8. W kartach osobowych miesz-
kańców odnotowano 441 
małżeństw oraz 77 rozwo-
dów

9. Z kartoteki osobowej naszego 
miasta wyłączono 242 KOM-y 
osób zmarłych

10.Wydano gorliczankom i gor-
liczanom 1 368 dowodów 
osobistych

11.Udzielono 358 odpowiedzi 
na wnioski o udostępnienie 
danych osobowych dotyczą-
cych mieszkańców Gorlic

12.Na prośbę mieszkańców 
wydano 341 zaświadczeń o 
pobycie stałym 

13.W dniu 31 grudnia 2009 r. 
Gorlice liczyły 29 273 osoby 
(są to osoby zameldowane w 
Gorlicach na pobyt stały, w 
tym: 15 258 kobiet i 14 015 
mężczyzn.

POWYŻSZE DANE OPRACOWALI 
PRACOWNICY WSO UM

blokami nr 13 i 17 , z równocze-
snym w miarę możliwości lepszym 
wyprofilowaniem łuków jezdni. Na 
wysokości bloku nr 19 i Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 4, jezdnia zostanie 
poszerzona. Będą zmodernizowane 
i przebudowane chodniki na całym 
Osiedlu. Wzdłuż jezdni zostaną 
wykonane zatoczki parkingowe, 
a  Spółdzielnia na swoim terenie 
przed blokiem nr 17 zmodernizuje 
i powiększy parking. Szacuje się, że 
łącznie Osiedle uzyska blisko dru-
gie tyle zorganizowanych miejsc 
parkingowych. Osiedle jest gęsto 
zabudowane więc każdy skrawek 
ziemi możliwy do wykorzystania 
na miejsca postojowe należy skwa-
pliwie i racjonalnie zagospodaro-
wać. Program przewiduje również 
modernizację części wspólnych 
budynków wielorodzinnych, przy-
łączy ciepłociągu do budynków, 
rekompozycję zieleni na Osiedlu. 
Potrzebę pilnej realizacji tego 
przedsięwzięcia potwierdziło samo 
życie.

      W dniu 10.10.2009 r. 
podczas prowadzonej akcji gasze-
nia pożaru w jednym z mieszkań, 
wozy bojowe straży pożarnej nie 
mogły dojechać na miejsce zdarze-
nia,  a równoczesny dojazd karetki 
pogotowia byłby wręcz niemożliwy.  
Wniosek jest prosty, pozostawianie 
układu komunikacyjnego w obec-
nym stanie zagraża zdrowiu i życiu 
mieszkańców Osiedla.

W dniu 11.12.2009 r. zosta-
ła zorganizowana debata publiczna 
mieszkańców z udziałem zastępcy 
burmistrza Gorlic, Janusza Fugla, 

radnych okręgu wyborczego Osie-
dla, Zarządu Osiedla nr12, Rady 
Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. 
Zebranym została zaprezentowana, 
na planszy końcowa wersja projek-
tu architektonicznego modernizacji 
i przebudowy ciągu komunikacyj-
nego objętego Programem Rewita-
lizacji. Zastępca burmistrza, Janusz 
Fugiel, omówił Program Rewitali-
zacji, możliwości finansowania  z 
środków Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
i jakie są zagrożenia otrzymania 
dofinansowania, podkreślając rów-
nież potrzebę dobrze opracowane-
go wniosku  z załączoną kompletną 
dokumentacją z pozwoleniami na 
budowę włącznie, co daje szanse 
na otrzymanie wysokiej punktacji 
i tym samym oczekiwanej dotacji. 
Prezes Zarządu Spółdzielni bardzo 
szczegółowo przedstawił i omówił 
punkt po punkcie cały wniosek, do-
tyczący ciągów komunikacyjnych 
Osiedla Krasińskiego.

Po zakończeniu prezentacji 
odbyła się dyskusja. Głos zabie-
rali mieszkańcy i przedstawiciele 
samorządu oraz organizacji biorą-
cych udział w debacie. Na pytania 
odpowiadali według kompetencji: 
Zastępca Burmistrza, Radni, przed-
stawiciele  Zarządu Spółdzielni i Za-
rządu Osiedla nr12. Proponowany 
projekt został przyjęty. Sprecyzo-
wano wnioski do dalszej realizacji 
wstępnie uzgodnione przez ze-
branych, skierowane do Zarządu 
Spółdzielni i Urzędu Miasta.

mgr inż. Karol Mazur,  
Prezes Zarządu SM Krasińskiego.

ROK 2009 
W LICZBACH

Program Rewitalizacji to nie tylko 
Starówka Miasta Gorlice

O rewitalizacji Miasta Gorlice w ostatnim okresie głośno w różnych czasopismach. Pojawiają 
się na ten temat optymistyczne informacje i komentarze. Wymienia się tu jednym tchem, głównie Re-
witalizację Starówki miasta Gorlice. Oczywiście Zarząd Urzędu Miasta może poszczycić się sukcesem. 
Włożone wiele wysiłku i starań by dziś z satysfakcją i dumą można powiedzieć powiodło się, otrzyma-
liśmy dotację w wysokości ponad 13,5 mln., zł.

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCE-
GO RADY MIASTA 

W KAŻDY CZWARTEK 13.00 - 15.00, tel.przewod. 018 355 12 25

DYŻURY RADNYCH RADY MIASTA

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 14.00 DO 16.00

tel. Biura Rady 018 355 12 24

1 luty - Franciszek Piecuch; 8 luty - Eugeniusz Liana; 15 luty - Czesław 
Gębarowski; 22 luty - Roman Dziubina; 
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

„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 ży-
cia. Zaczęła się ona 11 stycznia 
2010 roku. Większość młodych 
ludzi żyje według schematu - 
liceum - studia - praca. Nie do 
końca każdy z nas ma chwilę dla 
siebie, chwilę, aby zastanowić 
się co tak naprawdę jest dla 
nas w życiu najważniejsze. Ktoś 
napisał uniwersalny scenariusz i 
większość z nas bez większego 
krytycyzmu, ni chwili refleksji 
akceptuje go jako swój własny. 
My natomiast doszliśmy do 
wniosku, iż pomimo wyrzeczeń 
i niebezpieczeństw, zaczniemy 
inaczej. Przez 30 miesięcy podró-
ży zwiedzimy (taki jest zamiar) 
6 kontynentów (może nawet 7) 
i ponad 40 krajów. Zaczynamy 
podróż od Nowego Jorku, potem 
lecimy na Hawaje, konkretnie 

Od ponad 90 lat stoi w gor-
lickim parku. Jest nie tylko ozdobą 
i uroczym zakątkiem. To część 
historii miasta. Gorliczanie upa-
miętnili i uczcili tym pomnikiem 
dwa wydarzenia – odzyskanie 
przez Polskę niepodległości oraz 
190. rocznicę urodzin wieszcza 
narodowego, Juliusza Słowac-
kiego, romantycznego poety, 
którego wiersze, poematy i dra-
maty uczyły w czasach niewoli 
patriotyzmu oraz wiary i nadziei 
– „Lecz zaklinam – niech żywi nie 
tracą nadziei/ I przed narodem 
niosą oświaty kaganiec; A kiedy 
trzeba, na śmierć idą po kolei,/ 
Jak kaganiec przez Boga rzucane 
na szaniec!...”. Pomnik Juliusza 
Słowackiego zwieńczono zrywa-
jącym się do lotu białym orłem 
– symbolem wolności narodu 
polskiego, tak pięknie wyrażonego 

Nagroda ta została ustano-
wiona w 2005 r. w celu wzmocnienia 
wizerunku i promowania najlep-
szych małopolskich organizacji 
pozarządowych.  Tytuł wyróżnienia 
nawiązuje do ludzi wyjątkowych, 
godnych naśladowania, najbardziej 
wartościowych jednostek lub grup 
ludzi w jakiejś  społeczności, którzy 
poprzez swoją działalność są ni-
czym „ sól ziemi”. Wyróżnienie ma 
charakter honorowy, a laureaci i wy-
różnieni wyłaniani są w drodze kon-
kursu. W 2009 roku zgłoszono 500 
różnych organizacji . Nagroda jest 

w „Warszawiance”: „Leć nasz orle 
w górnym pędzie, sławie, Polsce, 
światu służ!”. Odsłonięcie pomni-
ka odbyło się przy licznym udziel 
społeczności gorlickiej w sierpniu 
1919 r. Przy nim gromadzili się 
z okazji patriotycznych uroczy-
stości, świąt i rocznic wieszcza 
harcerze, sokolnicy z Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. W 1939 
r., na początku okupacji niemiec-
kiej, Niemcy pozbawili pomnik 
orła. Młodzież gorlicka - harcerze, 
Konspiracyjnego Harcerstwa, 
które powołał komendant hufca 
gorlickiego, harcmistrz Edmund 
Chrząścik - zamanifestowała swój 
patriotyzm 11 listopada 1939 r. 
wywieszając na pomniku okazałą 
flagę narodową i składając u stóp 
pomnika wiązankę biało-czerwo-
nych kwiatów.

Roman Dziubina

przyznawana w kilku kategoriach, 
są to: polityka społeczna, sport, 
ochrona dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego , edukacja i nauka , 
sport, zdrowie, turystyka, aktywiza-
cja gospodarcza i obywatelska. ‘

W roku 2009 docenione 
zostały również Gorlice. wyróżnieni 
w kategorii  Edukacja i Nauka otrzy-
mało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Oddział Powiatowy w Gorlicach „za 
różnorodność nowatorskich form 
aktywacji dzieci, za realizację róż-
nych programów rozwijających ich  
twórczość, a także za propagowanie 
zdrowego stylu życia, organizowanie 
aktywnego wypoczynku dla dzieci 
oraz prowadzenie  Środowisko-
wego Ogniska Wychowawczego  i 
jego bogata ofertę  edukacyjną”. 
Wyróżnienie Marszałka  Wojewódz-
twa Małopolskiego odebrała prezes 
Zarządu Powiatowego Towarzystwa 
Przyjaciół  Dzieci w Gorlicach Janina 
Augustyn z rąk członka Zarządu 
Województwa Małopolskiego Woj-
ciecha Kozaka.

do Honolulu na wyspie Oahu, 
później Colorado i najprawdo-
podobniej Chicago (jest szansa 
zahaczyć o Kanadę). Następnie 
Ameryka Środkowa, mistrzo-
stwa Świata w piłce nożnej w 
RPA, cała Ameryka Południowa, 
Australia, Nowa Zelandia, i prak-
tycznie cała Azja.

Mamy nadzieję, że przez 
czas naszej podróży odwiedzimy 
wiele ciekawych i niezwykłych 
miejsc oraz zrobimy wiele nie-
zapomnianych zdjęć. Co jakiś 
czas będziemy pisać różnego 
rodzaju artykuły, które będziemy 
publikować na naszej stronie 
internetowej.” www.kuzyni.eu 

Miasto Gorlice objęło pa-
tronat nad wyprawą. Podróżnicy 
zobowiązali się przysłać informa-
cje i zdjęcia ze swojej wędrówki. 
Będą one umieszczane na stronie 
internetowej Miasta Gorlice oraz 
na łamach „Kuriera Gorlickiego”. 
Dziś pozdrowienia z Nowego 
Yorku.

W TRZY LATA DO

„Krzyształy Soli”
Dnia 8 grudnia 2009r w Krakowie została przyznana nagroda 

Marszałka Województwa Małopolskiego „ Kryształy Soli”. POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI 
W PARKU MIEJSKIM

UKOCHANE GORLICE - 
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Wystawa zatytułowana “Ży-
czenia Bożonarodzeniowe dzieci 
polskich i słowackich” była drugą 
z kolei wystawą realizowaną w 
ramach mikroprojektu „Jak bardzo 
jesteśmy do siebie podobni Gorli-
ce - Bardejov”. Projekt ten współ-
finansowany jest przez Unię Euro-

OKOŁA ŚWIATA

W Domu Polsko-Słowackim
W dniach 12 – 31 stycznia 2010 r. w Domu Polsko - Słowackim 

im. Dušana Jurkoviča zaprezentowane zostały kartki świąteczne - 
prace dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli z 
Polski i Słowacji nadesłane na II edycję Międzynarodowego Konkursu 
„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa”.

pejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa  za pośred-
nictwem Euroregionu „Tatry” w 
ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej  Rzeczpospolita  
Polska - Republika Słowacka 
2007 - 2013.

P0ZDROWIENIA

historia, legendy, tajemnice

Krzysztof "Kuzyn" Wojtas, lat 26 Żory

Tomek "Marker" Markowicz, lat 28, Gorlice

Adam "Daszi" Starecki, lat 27, Trójmiasto

Robert "Panki" Wojtas, lat 29, Kraków

z Nowego Yorku, lecimy na Hawaje

Malował Waldemar Hübner
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 22 stycznia br.  w Gorlickim 
Centrum Kultury rozegrany został 
Międzyświetlicowy Turniej w Tenisie 
Stołowym o Puchar Dyrektora GCK 
.  Młodych tenisistów odwiedził 
niespodziewanie Leszek Kucharski, 
nasz  olimpijczyk, który przebywał w 
tym czasie na obozie kadry Małopolski 
młodzików. 

Leszek  Kucharski  sam o 
sobie mówi, że grę w „ ping – ponga” 
wyssał z mlekiem matki. Jeszcze 
przed swoimi  narodzinami,  gdy jego 
mama  była w czwartym miesiącu 
ciąży „został Mistrzem Polski w grze 
mieszanej„ ( Prawdziwe!!!) –  właśnie 
w  1959 r.  Magdalena Skuratowska 
– Kucharska zdobyła Mistrzostwo 
Polski w grze pojedynczej.  Mieszka 
w Krakowie ,  ale czuje się gdańsz-
czaninem . Na pytanie –  który mecz  
w ciągu swojej  kariery sportowej 

„Serdecznie witam w Domu 
Polsko-Słowackim  ludzi kultu-
ry duchowej i fizycznej. Swoją 
twórczością, działalnością i wy-
nikami pozwalacie nam na chwilę 
zatrzymać się w tej codziennej 
gonitwie. Dzięki Wam nasze życie 
jest bogatsze i piękniejsze. Bardzo 
serdecznie dziękuję  za wartości, 
które tworzycie własną  ciężką 
pracą  i intelektem na treningach i 
zawodach sportowych, w plastyce, 
muzyce, tańcu, śpiewie, formach 
teatralnych, fotografii, obrazach i 
publikacjach książkowych. Różno-
rodność Państwa zainteresowań 
sportowych i kulturalnych oraz 
prezentowany poziom dają efekt 

wspomina najbardziej ?  - odpowiada 
krótko -   „Wszystkie mecze , które ro-
zegrał w  życiu były dla niego ważne”. 
Nie sposób tutaj wymienić  pełnej listy  
osiągnięć Mistrza. Z najważniejszych 
to: Puchar Świata; III miejsce Seul, 
(90); Mistrzostwa Europy; III miejsce 
Paryż, (88); Mistrzostwa Świata - III 
miejsce New Delhi (87); v-ce Mistrzo-
stwo Świata Dortmund (89) w parze 
z Z. Kalinic; Mistrz Polski (80, 87); 
Mistrzostwa Europy; srebrny medal 
Praga (86) w finale przeciwko  J. 
Person.

Należy dodać, że prawie 
wszystkie mecze  Leszek Kucharski  
rozgrywał w parze z Andrzejem 
Grubbą.

W rankingu Mistrzów tenisa 
stołowego Leszek Kucharski zajmuje 
4 miejsce na liście europejskiej i 11   
na liście światowej.

O MINIONYM ROKU Z DZIAŁACZAMI 
KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ

MISTRZ NA MIĘDZYŚWIETLICOWYM 
TURNIEJU W GORLICACH

zauważalny nie tylko w mieście, 
ale również  w różnych regionach 
kraju i zagranicy. Jest miło cieszyć 
się z  sukcesów indywidualnych i 
zespołowych, jest miło Gorlicza-
nom odczuwać satysfakcję z 

Waszych osiągnięć…”- taki 
był początek wystąpienia burmi-
strza Kazimierza Sterkowicza na 
spotkaniu z działaczami kultury 
i kultury fizycznej. Była to – jak 
każdego roku dobra okazja do 
podsumowania najważniejszych 
osiągnięć w 2009 r., nagradzania 
działaczy, twórców i instytucji oraz 
złożenia podziękowań, gratulacji 
i życzeń.

Janina Augustyn - nagrodzona i wyróżniona 
prezes TPD w Gorlicach


