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17 września, mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. Nar NMP roz-
poczęły się powiatowe uroczystości upamiętniające 72. rocznicę agresji 
Związku Radzieckiego na Polskę oraz 72. rocznicę powstania Państwa 
Podziemnego. Po mszy uczestnicy przeszli na Cmentarz Parafialny. 
Przy Krzyżu Katyńskim wysłuchano wystąpień: starosty Mirosława Wę-
drychowicza, Janiny Brzozowskiej – prezes Koła Sybiraków w Gorlicach 
oraz Jana Jurusia – prezesa ŚZŻAK – koło w Gorlicach. Na zakończenie 
przedstawiciele środowisk kombatanckich i władz samorządowych Zie-
mie Gorlickiej złożyli wieńce pod Krzyżem Katyńskim oraz Pomnikiem 
Poległych i Pomordowanych Żołnierzy AK Obwodu Gorlice.

V Zjazd Gorliczan
10 września br. odbył się V Zjazd Gorliczan – wybitnych osób wywodzących się z Gorlic, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Klub 

Gorliczan”.  Stowarzyszenie powstało w 2005 roku. Taka inicjatywa pojawiła się na  I Zjeździe Gorliczan w 2001 r. Prezesem stowa-
rzyszenia jest Zdzisław Tohl, natomiast  wśród członków są politycy, lekarze, przedsiębiorcy, ludzi kultury, dziennikarze, naukowcy 
– ludzie pochodzący z Ziemi Gorlickiej lub tutaj działający, m.in.: b. wicepremier Józef Kozioł, b. wiceminister górnictwa i energetyki 
Franciszek Wszołek, Ewa Wachowicz, Dariusz Bohatkiewicz, prof.  Marian Stępień, prof. Andrzej Ksenicz, dr Jerzy Krzewicki, poeci - 
Bronisława Betlej, Zygmunt Adamkiewicz.

72. ROCZNICA WRZEŚNIA ’39 W GORLICACH
1 września br. pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Gorlickiej 

odbyła się miejska uroczystość w 72. rocznicę napaści Niemiec 
hitlerowskich na Polskę. Historię tych tragicznych dni przypomniał 
w swoim przemówieniu Witold Kochan. Złożone wieńce i kwiaty były 
wyrazem hołdu dla tych wszystkich bohaterów Ziemi Gorlickie, którzy 
stanęli do walki z najeźdźcą, a później podjęli walkę z okupantem. 
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Stowarzyszenie swoimi 
działaniami upamiętnia ważne 
w historii regionu postaci i wy-
darzenia. Opracowało i wydało 
Gorlicki Informator Biograficzny. 

Od pięciu lat Stowarzyszenie 
realizuje projekt edukacyjny dla 
osób starszych – Uniwersytet 
Złotego Wieku w Gorlicach. 

V Zjazd Gorliczan rozpo-
czął się uroczystością odsłonię-
cia tablicy na fasadzie budynku 
pierwszego starostwa u zbiegu 
ulicy Jagiełły i ul. 3-go Maja 
upamiętniającej Aleksandra 

ZJAZD GORLICZAN

Skrzyńskiego – wybitnego gor-
liczanina, premiera i ministra 
spraw zagranicznych II RP – w 
80. rocznicę jego śmierci. Bio-
grafię przybliżył zgromadzonym 

Sławomir Kowalski - dyrektor 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 
im. Bohaterów Ziemi Gorlickiej. 
Wybrane fragmenty na stronie 3. 
Odsłonięcia tablicy, ufundowanej 
przez członków Stowarzyszenia, a 
wykonanej przez Zdzisława Tohla, 
dokonali dr Józef Kozioł – b. wice-
premier, Mirosław Wędrychowicz 
– starosta powiatu gorlickiego i 

Witold Kochan – burmistrz miasta Gorlice. Tablicę poświęcił – ks. 
prał. Stanisław Górski.

Dalsza część spotkania odbywała się w kasztelu w Szymbarku. 
Rozpoczęła się od części artystycznej – koncertu chóru działającego 
przy Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów „Cantores Karwa-
cjanum”. W drugiej części starosta powiatu oraz burmistrz Gorlic 
zaprezentowali inwestycje, które miały miejsce na Ziemi Gorlickiej w 
ostatnim czasie. Później głos zabierali między innymi: dr Franciszek 
Rachel, dr Jerzy Krzewicki, Franciszek Wszołek, Antoni Bara. Porusza-
no ważne kwestie w rozwoju naszego regionu, dotyczące inwestycji, 
szans w turystyce i problemów związanych z fabryką maszyn oraz 
rafinerią. Na zakończenie jeden ze swoich wierszy przeczytała poetka 
Bronisława Betlej.
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Krajowych Zawodów Konnych w 
Polsce. 25 września 1931 roku śro-
dowiskiem dyplomatycznym, poli-
tycznym i ziemią gorlicką wstrzą-
snęła informacja o jego tragicznej 
śmierci. Pod Łąkocinami koło 
Ostrowa Wielkopolskiego auto, w 
którym jechał Aleksander Skrzyń-
ski, prowadzone przez pułkownika 
Witolda Morawskiego /attaché 
wojskowego w Berlinie/ - uderzyło 
w drzewo. Obrażenia były tak po-
ważne, że premier zmarł w szpitalu. 
Pogrzeb i jego pochówek w Kaplicy 

w Kobylance w dniu 1 paździer-
nika zgromadził ogromne tłumy 
oraz śmietankę dyplomatyczną i 
polityczną nie tylko z Polski, ale i z 
zagranicy. Panował podniosły i uro-
czysty nastrój. Wydarzenie to opisał 
ówczesny tygodnik "Światowid" (Nr 
41 (374), z 10 października 1931 r., 
str. 6-7). Na stronie 4 publikujemy 
pełny tekst oraz część archiwal-
nych fotografii. Poniżej oryginalna 
klepsydra, która ukazała się w "Ilu-
strowanym Kuryerze Codziennym" 
Nr 270, w środę 30 września 1933 
roku. Archiwa udostępniła redakcji 
Pani Krystyna Gumułka, znana, 
szanowana i zacna Gorliczanka. 
Serdecznie dziękujemy.

K U R I E R  G O R L I C K I

GORLICZANIE ODDALI HOŁD WIELKIEMU 
MĘŻOWI STANU W 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI

Doktor Aleksander Józef hrabia Skrzyński herbu Zaremba, syn hrabiego Adama Tomasza Skrzyń-
skiego i Oktawii z domu Tarnowskiej, urodził się 19 marca 1882 r. w Zagórzanach, w pięknym majątku 
rodziny Skrzyńskich.

Zygmunt Adamkiewicz

Aleksander Józef Zaremba Skrzyński

ur.19 marca 1882 w Zagórzanach

zm.25 września 1931 w Łękocinach

NASI RODACY Z GORLICKIEJ ZIEMI

POLSKĄ HISTORIĘ HONOREM ZNACZĄ,

JAK ALEKSANDER ZAREMBA SKRZYŃSKI,

CO WŚRÓD POLAKÓW PŁONĄCĄ  ŚWIECĄ

PAMIĘĆ ROZŚWIETLA, DUMĄ NAPAWA

SERCA GORLICZAN, BLISKICH ZAGÓRZAN.

TU NA RODOWEJ SWEJ POSIADŁOŚCI

SPOCZĄŁ NA ZAWSZE POŚRÓD POGÓRZAN.

              

A JEGO DROGA BYŁA ŚWIETLISTA,

PRZEZ EUROPY WIODŁA STOLICE.

DROGA MU BYŁA ZIEMIA OJCZYSTA,

ZAWSZE MU BLISKIE BYŁY GORLICE.

ZIEMIA RODZINNA I ZAGÓRZANY,

TU WALCZYŁ Z WROGIEM NA FRONCIE

KRWAWYM. ZAWSZE PAN HRABIA

POLSCE ODDANY, JAKO POLITYK BYŁ

SZANOWANY. SĘDZIA, WOJSKOWY

I DYPLOMATA, PAN PREMIER SKRZYŃSKI

           Z ZAGÓRZAN RODEM.

DLATEGO O NIM DZIŚ PAMIĘTAMY

I WSPOMINAMY GO DOBRYM SŁOWEM.

Wiersz został napisany z okazji wmuro-
wania tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci 
Wielkiego Rodaka Ziemi Gorlickiej - Aleksandra 
Skrzyńskiego - ufundowanej przez Klub Gorli-
czan.

Był wybitnie zdolny intelektualnie. Ukończył studia prawnicze na 
uniwersytetach we Wiedniu i Krakowie, uzyskując w 1906 roku uzyskuje 
stopień doktora praw. Po krótkim okresie pracy we Lwowie powrócił w 
1909  roku do Gorlic, podejmując pracę w starostwie, aby zaraz po zdaniu 
wymaganych egzaminów rozpocząć błyskotliwą karierę w dyplomacji 
Cesarstwa Austro-Węgierskiego: od funkcji attaché ambasady przy 
Watykanie, aż do poselstwa w Hadze, 
Berlinie, Paryżu i Waszyngtonie. W 
chwili wybuchu I wojny światowej 
zgłosił się do armii i jako szeregowy 
żołnierz walczył u boku gen. Tadeusza 
Rozwadowskiego, stopniowo awan-
sując do stopnia podporucznika i jego 
adiutanta. W 1915 roku brał udział 
w przełamaniu frontu rosyjskiego 
pod Gorlicami, na swojej rodzinnej 
ziemi, w ramach 12 Brygady Artylerii 

wchodzącej w skład 
12 Krakowskiej Dywi-
zji Piechoty. W wolnej 
Polsce powierzono mu 
wiele odpowiedzialnych 
funkcji związanych z polityką zagraniczną. Od 1919 roku 
kierował placówką dyplomatyczną w Bukareszcie, ukoro-
nowując pobyt przymierzem wojskowym Polski z Rumunią. 
W 1922 r. został powołany na stanowisku ministra spraw 
zagranicznych II RP w rządzie gen. Władysława Sikorskie-
go. Funkcję sprawował do 1923 roku, pozostawiając po 
sobie ważny traktat regulujący nie tylko wschodnią granicę, 
ale także kwestionowane terytoria Wileńszczyzny i wschod-
niej Galicji. W 1924 roku reprezentował Polskę w Lidze 
Narodów. 27 lipca 1925 roku został ponownie ministrem 
spraw zagranicznych, tym razem w rządzie Władysława 
Grabskiego, aby po jego upadku zostać w listopadzie 1925 
roku premierem, zachowując przy tym tekę ministra spraw 
zagranicznych. Jego rząd przetrwał do 5 maja 1926 roku. 
Po przewrocie majowym w 1926 roku, z którym moralnie  
się nie zgadzał – niepowrócił – pomimo możliwości – do 
dyplomacji. Poświęcił się działalności gospodarczej, w 
której – tak jak w polityce – wykazał się pracowitością, 
talentem i moralnością. W 1928 roku założył firmę Prze-
mysł Drzewny Dr Alek-
sandra. Hr. Skrzyń-
skiego w Gorlicach 
/ dzisiejszy Forest/. 
Pod jego nazwiskiem 
funkcjonowały Zarząd 
Dóbr dr. A. Skrzyń-
skiego, Zarząd Lasów, 
Główny Zarząd Dóbr i 
Zakładów Przemysło-
wych. Był prezesem 
Rady Pierwszej Fa-
bryki Lokomotyw w 
Polsce, wiceprezesem 
Zarządu Towarzystwa 
Międzynarodowych i 
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Dnia 1 października b. r. odbył 
się w Zagórzanach pogrzeb tragicznie 
zmarłego śp. Aleksandra hr. Skrzyń-
skiego, b. premjera rządu koalicyjne-
go i ministra spraw zagran. 

Pochowano Go w kaplicy 
rodzinnej w Kobylance, odległej o kilka 
kilometrów od Zagórzan. Kondukt 
pogrzebowy otwierała muzyka straży 
pożarnej, za którą postępowały liczne 
delegacje z wieńcami. Trumnę wiezio-
no na platformie, w otoczeniu warty 
honorowej, złożonej ze strzelców i 
gajowych. Za trumną postępowała 
rodzina i znajomi Zmarłego, wśród 
której widziało się przedstawicieli 
najbardziej arystokratycznych rodów 
polskich z Arturem hr. Potockim z 
Łańcuta na czele. Matka staruszka zła-
mana śmiercią swojego „słoneczka” 
(tak zwykła nazywać swojego syna śp. 
Aleksandra) jechała w aucie, którego 
latarnie były zakryte kirem. – Trudno 
opisać, jak wstrząsające wrażanie 
na tej dostojnej matronie wywarła 
śmierć jej jedynaka! W oddaniu 
ostatniej przysługi śp. Skrzyńskiemu 
brały udział także ogromne rzesze 
publiczności, przybyłej z pobliskich 
Gorlic, z Grybowa, Biecza i okolicz-
nych wsi. Śp. Aleksander Skrzyński 
był bowiem człowiekiem ogromnie 
popularnym. Ujmował nie tylko swo-
jemi walorami  wewnętrznemi, jak 
niezwykłą inteligencją i serdecznością, 
ale działał także fascynująco przez 
swój wygląd zewnętrzny. Znawcy 
uważali, że był on jednym z najlepiej 
ubranych mężczyzn na świecie. Miał 
bowiem nie tylko wspaniałą postawę, 
fotogeniczną twarz, ale także ogromny 
smak. Mówił biegle wieloma języka-
mi, a jak ktoś słusznie powiedział, 

OSTATNIA DROGA ALEKSANDRA HR. SKRZYŃSKIEGO

francuszczyźnie jego można było 
tylko jedno zarzucić, a mianowicie, że 
mówił za poprawnie po francusku, to 
znaczy, lepiej i poprawniej niż niejeden 
rodowity Paryżanin. Poruszał się z 
równą swobodą w Warszawie, jak w 
Paryżu, Londynie czy w Nowym Jor-
ku. Był on bowiem Europejczykiem 
w każdym calu, t. zn. człowiekiem 
nowoczesnym, wolnym od przesą-
dów i śmiało przyznającym się do 
tej szerszej ojczyzny, jaką dla ludzi 
XX wieku jest cały świat. Będąc czło-
wiekiem niezależnym a nawet bardzo 
bogatym, chwilowo zaś zmuszonym 
do zupełnej bezczynności, oddawał 
się z zamiłowaniem sportom i czas 
swój spędzał częściowo w Warsza-
wie, gdzie miał wytworne mieszkanie 
w Al. Jerozolimskich, częściowo zaś 
w rodzinnych Zagórzanach. Majątek 
ten nabyła rodzina Skrzyńskich w 
połowie XIX-go wieku wraz ze wsiami 
Klęczanami, Kobylanką i Libuszą. 
Wieś Zagórzany występuje w historii 

stosunkowo dość wcześnie. W 1319 
r. Władysław Łokietek po dłuższym 
procesie pomiędzy Opatem Tyniec-
kim a Jakóbem podkomorzym san-
domierskim, zasądza tego ostatniego 
na oddanie opactwu tynieckiemu m.i. 
miejscowości Zagórzany „in terytorio 
Beycensis”. Od tego czasu też Zagó-
rzany są wsią klasztorną i pozostają nią 
aż do zniesienia klasztoru tynieckiego 
przez rząd austrjacki z początkiem 
XIX-go wieku. Pałac w Zagórzanach 
wznosi się w obrębie okazałego 
angielskiego parku. Drzewa przeszło 
stuletnie i rozległe trawniki tworzą dla 
jego architektury ramy pełne powagi 
i wdzięku.  Sam pałac, został prze-
budowany z dawnego dworu około 
1850-go roku w stylu neogotyckim, 
wedle projektu włoskiego architekty 
Franciszka Lanciego. Nazwisko to 
jest znane w dziejach architektury 
polskiej z XIX-go wieku, gdyż był 
on w latach 1830-1837 inspekto-
rem uniwersyteckich budynków w 

Krakowie i wykonał plan restauracji 
Zamku krakowskiego. Hr. Skrzyński 
zamierzał pałac swój odpowiednio 
rozszerzyć i przebudować, co też 
częściowo uskutecznił. W głębi 
parku Zagórzańskiego widnieje na 
wzgórzu ogromne mauzoleum, 
ozdobione krzyżem na przedzie, 
do którego hr. Skrzyński zamierzał 
przenieść zwłoki swojego ojca i któ-
re przeznaczył także na grobowiec 
dla siebie. Zwłoki hr. Skrzyńskiego 
spoczęły czasowo w kaplicy ro-
dzinnej w Kobylance. Wieś ta stała 
się głośną przed kilku tygodniami, 
skutkiem świętokradztwa, jakiego 
tam dokonano i kradzieży zabytko-
wej monstrancji. Okolice Zagórzan i 
Gorlic są terenami naftowymi. Tam 
przed kilku dziesiątkami lat, kiedy 
odkryto ropę rosły ludzkie fortuny, 
jak na drożdżach. Równocześnie zaś 
powstawały fabryki i rafinerje. Jedną 
z nich w Libuszy założył Adam hr. 
Skrzyński, ojciec śp. Aleksandra.

L.
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REWITALIZACJA STARÓWKI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego  Pro-
gramu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna.

Całkowity koszt budowy wy-
niósł 16,6 mln zł, z czego 9,4 mln zł 
Zarząd Powiatu Gorlickiego wspólnie 
z Dyrekcją szpitala pozyskali z Mało-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, Zarząd i Rada Powiatu 
Gorlickiego przekazali na ten cel cel 
6,2 mln zł, a środki własne szpitala 
to 1 mln zł. Umowa z wykonawcą, 
gorlicką firmą Alfa, została podpisana 
3 czerwca 2009 roku. Nowy blok 
operacyjny, zaprojektowany przez 
gorlickiego architekta Leszka Hyndę,  
powstał przez przebudowę i adaptację 
pomieszczeń pralni oraz dobudowę 
korytarzy łączących te pomieszczenia 
z budynkiem głównym szpitala. W 
ciągu dwóch lat realizacji powstał 
najnowocześniejszy blok operacyjny 
o standardach europejskich. Składa 
się z 4 sal operacyjnych, sterylizatorni 

 Zgodnie z założeniami 
prace przy rewitalizacji gorlickiej 
Starówki w ostatnich tygodniach 
września prowadzone były w 
obrębie Rynku oraz ulic Cichej 
i Wąskiej. Na końcowym etapie 
jest budowa schodów przy ulicach 
Krętej i Stromej. Aktualnie na 
zachodniej części Rynku konty-
nuowane są roboty związane z 
układaniem nawierzchni. Dotych-
czas ułożono ok. 1100 metrów 
kwadratowych płyt. Zabetono-
wano już komorę technologiczną 
przyszłej fontanny. Pod drugiej 
stronie rynku kontynuowane są 
prace przy pawilonie informacyjno 
– historycznym. Postępuje drenaż 
budynku i sukcesywna obsypka 

kamieniem. Do pawilonu wykonano przyłącza  wodociągowe i ciepłownicze, wybetonowano także komorę 
nawiewną na dachu. W miarę postępów prac przy pawilonie, nadejdzie chwila na wykonanie kolejnego ciągu 
schodów – tym razem umiejscowionych między przyszłym budynkiem informacyjnym a ratuszem. Trwają 
niezwykle żmudne pracy przy sieciach kanalizacyjnych na Rynku (miedzy ulicą Wąską a kładką pieszą) oraz 
na podwórkach budynków znajdujących się przy ulicy Cichej. Prace przy sieciach kanalizacyjnych zostaną 
wkrótce rozpoczęte także na kolejnej pierzei rynku (od wylotu ulicy Piekarskiej do wylotu ulicy Wąskiej). 
Zostały wykonane nawierzchnie chodników i ulic przy ulicy Wąskiej oraz na fragmencie ulicy Cichej (od 
skrzyżowania z ulicą Wąską do wjazdu na podwórko piekarni). Na tych ulicach montowane jest również 
oświetlenie. Finalizowane są roboty na schodach przy ulicy Krętej – zamontowano tu odwodnienia liniowe, 
wykończony został już praktycznie taras widokowy. Podobnie bliskie zakończenia  są prace na schodach 
przy ulicy Stromej, gdzie zamontowano już barierki i ko}cyz si montaż ławek. Trwają również przygotowania 
do odbiorów częściowych poszczególnych, wcześniej wykonanych ulic – stąd prace natury kosmetycznej 
np. przy ulicach św. Mikołaja i Karwacjanów.

BLOK OPERACYJNY NA MIARĘ UNII EUROPEJSKIEJ
22 września br. w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego 

bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią i centralna dezynfektornią. 

i centralnej dezynfektorni.  Zakupiony 
też został sprzęt medyczny (451 sztuk 
) najnowszej generacji.  Wybudowano 
także nowoczesną, przeszkloną windę 
zewnętrzną (860 tys. zł), która łączy 
wszystkie oddziały budynku głównego 
z blokiem operacyjnym.  Zakupiono 
również nowy agregat prądotwórczy 
(250 tys. zł), gwarantujący stałą 
dostawę prądu. Uroczystość oddania 
do użytku nowego obiektu połączona 
była z jubileuszem 111. lat działalno-
ści szpitala w Gorlicach. Dzieje tych 
minionych lat przypomniał w prelekcji 
multimedialnej dr Franciszek Rachel – 
nestor i historia gorlickiego szpitala. W 
uroczystości uczestniczyła delegacja 
władz miasta – z-ca burmistrza Janusz 
Fugiel, wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Mariola Migdar oraz Sekretarz 
Miasta Maria Kuźniarska-Pęczek. Fo
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XII SESJA RADY MIASTA29 września br. odbyła się XII 
sesja zwyczajna Rady Miasta. Radni 
wysłuchali Informacji Burmistrza za 
okres międzysesyjny od 16 sierpnia 
do 15 września br., odpowiedzieli 
na interpelacje zgłoszone na po-
przedniej sesji Rady Miasta, złożyli 
interpelacje oraz podjęli 19 uchwał. 
Pięć z nich dotyczyło przystąpienia 
do zmian lub uchwalenia zmiany 
w Miejscowym Planie Zagospoda-
rowania Przestrzennego MIASTO 
GORLICE. Pozostałe prezentujemy 
w formie opisowej. Interpelacje 
złożyli: Alicja Nowak, Jolanta Dobek, 
Aleksander Kumorkiewicz, Joanna 
Bubak, Bogdan Musiał, Mariola 
Migdar, Maria Ludwin, Maria Cze-
szyk, Robert Gryzik, Henryk Plato, 
Zbigniew Grygowicz. 

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA W 
ZAGÓRZANACH

Będzie pomoc dla powiatu 
gorlickiego

Tą uchwałą Rada Miasta wy-
raziła zgodę na udzielenie Powiatowi 
Gorlickiemu pomocy finansowej w 
kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego pn. „Wykonanie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu drogi kra-
jowej Nr 28 (ul. Biecka) z drogą wo-
jewódzką Nr 979 (ul. Skrzyńskich) 
i droga powiatową Nr K 1486 (ul. 
Zakole). Zadanie to miało być reali-
zowane przez m. Gorlice, co zostało 
ujęte w uchwale RM w sierpniu. 
Jednak po szczegółowych analizach 
i uzgodnieniach z Samorządem Wo-
jewództwa Małopolskiego, realizację 
inwestycji przekazano do Powiatu 
Gorlickiego. Koszt całego zadania 
to kwota 300 000 zł. Na ten cel Sa-
morząd Wojewódzki przeznaczy 150 
000 zł, Starostwo Powiatowe 75 000 
zł i Miasto Gorlice 75 000 zł.

CHODNIK PRZY. UL. STRÓŻOW-
SKIEJ - pomoc dla Samorządu 

Województwa

Ulica Strózowska w Gorlicach 
znajduje się w ciągu drogi wojewódz-
kiej Nr 977. Na odcinku pomiędzy 
skrzyżowaniem ulicy Stróżowskiej 
z ul. Stawiska do włączenia z ul. 
Kapuścińskiego i dalej ulica ta nie 
posiada prawostronnego chodnika i 
przejścia dla pieszych. Ponadto dro-
ga w tym miejscu przebiega po łuku, 
co ogranicza widoczność i powoduje 
zagrożenie ruchu. W miejscu tym 
zlokalizowana jest również stalowa 
bariera ochronna w celu ochrony 
kierujących pojazdami przed wy-
padnięciem pojazdów z jezdni. By 
poprawić bezpieczeństwo, zarówno 

pieszych jak i kierujących pojazdami, 
konieczna jest realizacja chodnika z 
kostki betonowej o długości 155,5 m 
i szerokości 1,25 m. Zakres prac przy 
tej inwestycji obejmuje też budowę 
kolektora kanalizacji deszczowej o 
przekroju 315 mm, odprowadza-
jącej wodę opadową bezpośrednio 
do Stróżowianki. Woda opadowa 
przed ujściem do potoku zostanie 
oczyszczona przez separator. Będą 
też wykonane dwa przejścia dla 
pieszych oznakowane poziomo 
i pionowo, umocnione zostaną 
płytkami ażurowymi brzegi potoku 
do krawędzi chodnika. Inwestycja 
ta jest już ujęta w budżecie Sejmiku 
Województwa Małopolskiego i jest 
zadaniem własnym Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie, realizo-
wanym przy udziale Miasta Gorlice 
i Samorządu Województwa Mało-
polskiego. Szacunkowa wartość 
tej ważnej dla mieszkańców Gorlice 
inwestycji określa się na kwotę 225 
000 zł. Podjęta uchwała wyraża zgo-
dę na udzielenie pomocy rzeczowej 
ze środków własnych budżetu m. 
Gorlice w 2011. Warunki szcze-
gółowe tej pomocy na kwotę 225 
000 zł (50%) zostaną określone w 
umowie. Wykonawcą tej inwestycji 
będzie m. Gorlice na mocy podjętej 
przez RM uchwały w „sprawie 
przyjęcia zadania od Województwa 
Małopolskiego”.

MIASTO GORLICE DO STOWA-
RZYSZENIA

Tym Stowarzyszeniem jest 
Małopolska Organizacja Turystycz-
na. Działa od 2001 r. Zrzesza 113 
członków, wśród których znajduje 
się m.in. Województwo Małopolskie, 
Starostwo Powiatowe w Gorlicach, 
wiele samorządów Małopolski i 
licznie reprezentowana branża tu-
rystyczna. Głównym zadaniem 
MOT jest rozwój turystyki oraz 
promocja walorów turystycznych 
województwa małopolskiego. Za-
dania te realizowane są m.in. przez: 
prezentację regionu na krajowych i 
zagranicznych targach turystycznych 
oraz wydarzeniach promocyjnych; 
wspieranie rozwoju turystyki zgod-
nie ze strategią rozwoju regionu; 
organizacja i koordynacja działań 
w zakresie planowania i realizacji 
imprez turystycznych w Małopolsce; 
integracja środowisk turystycznych; 
prowadzenie informacji turystycz-
nej; tworzenie warunków do po-

wstania i promowania produktów 
turystycznych w województwie 
małopolskim. 

Działalność m. Gorlice w 
wielu obszarach pokrywa się z 
celami MOT. Stąd decyzja Rady 
Miasta „o przystąpieniu Miasta 
Gorlice do Stowarzyszenia Mało-
polska. Organizacja Turystyczna w 
charakterze członka wspierające-
go. Roczna składka członkowska 
dla takiej gminy jak m. Gorlice to 
3300 zł. Przystąpienie pozwoli na 
wspólne uczestniczenie w różnych 
przedsięwzięciach oraz poszerzy 
formę promocji i prezentacji Gorlic 
na terenie kraju i zagranicy. 

ZGODA NA DZIERŻAWĘ NIERU-
CHOMOŚCI W MAŁASTOWIE

12 sierpnia br. dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorli-
cach wystąpił do Burmistrza Miasta 
Gorlice z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na długoletnią (20 lat) dzier-
żawę będących od 13 stycznia 2010 
r. w trwałym zarządzie OSiR nieru-
chomości gruntowych (17 ha) wraz 
z wyciągami położonych w Małasto-
wie ze względu na brak rentowności 
obiektu stacji narciarskiej. Z analizy 
kosztów i przychodów wyciągów w 
Małastowie za ostatnie trzy lata wyni-
ka, że ze względu na stan techniczny 
urządzeń oraz warunki atmosferycz-
ne przynoszą straty. W 2008 r., kiedy 
opady śniegu były bardzo słabe i 
temperatura otoczenia niekorzystna, 
wyciągi przyniosły stratę ponad 190 
000 zł, natomiast przy korzystnych 
warunkach atmosferycznych strata 
zamykała się w granicach 19-25 
000 zł. Zdaniem dyrekcji OSiR, aby 
kompleks w Małastowie przynosił 
zysk bez względu na warunki at-
mosferyczne, należałoby stworzyć 
ośrodek całoroczny, przygotowany 
do świadczenia usług sportowo-
rekreacyjnych, jak również gastro-
nomicznych z pełnym zapleczem 
socjalnym. Tego typu działania 
kosztowałyby ok. 2-3 mln zł, nato-
miast modernizacja ośrodka jako 
stacji narciarskiej – ok. 1,4 mln zł 
(budowa nowego wyciągu – 500 tys. 
zł, utwardzenie parkingu – 50 tys. zł, 
zakup armatek – 350 tys. zł).

Takich możliwości finanso-
wych na modernizację nie posiada 
ani OSiR, ani Miasto Gorlice, ze 
względu na konieczność ponoszenia 
znacznych wydatków na moderniza-
cję obiektów sportowych na terenie 

m. Gorlice. Stąd – zdaniem dyrektora 
OSiR, zasadne jest wydzierżawienie 
kompleksu narciarskiego w Mała-
stowie. Ustalając stawkę czynszu 
dzierżawnego, zaproponował wziąć 
pod uwagę stałe koszty ponoszone 
przy eksploatacji wyciągów (podatek 
od nieruchomości – 27 084 zł, trwały 
zarząd – 19 599 zł) i amortyzację 
środków trwałych w wysokości 
60 934 zł, co daje w skali roku 
kwotę 107 617 zł oraz kwotę marży 
(zysku). Stąd propozycja, by mini-
malna miesięczna kwota dzierżawy 
zamknęła się kwotą 10 tys. zł Rada 
Miasta przychyliła się do wniosku 
wyrażając w formie uchwały zgodę 
na wydzierżawienie przez trwałego 
zarządcę  - OSiR w Gorlicach, nie-
ruchomości położonej w Małastowie 
(17,6038 ha) na okres 20 lat. 

NOWA KOMISJA RADY MIASTA 

Propozycja powołania Ko-
misji Rozwoju i Promocji Miasta 
pojawiła się na jednej z pierwszych 
sesji RM. Uwzględniona została w 
zmianach dokonanych w Statucie 
Rady Miasta. Na sesji uchwałą 
powołano pełny skład osobowy 
Komisji. W jej skład wchodzą: Michał 
Diduch, Ryszard Ludwin, Bogdan 
Musiał, Henryk Plato, Andrzej Rak, 
Kazimierz Sterkowicz, Jadwiga Wój-
towicz , Krzysztof Wroński. Uchwałą 
powołano też przewodniczącego. 
Został nim Krzysztof Wroński. 

POMNIK JULIUSZA SŁOWAC-
KIEGO PROGRAM KONSERWA-

TORSKI

Stan techniczny pomnika 
Juliusza Słowackiego w Parku 
Miejskim im. W. Biechońskiego jest 
bardzo zły. W celu jego ratowania 
został opracowany program prac 
konserwatorskich zatwierdzony 
przez Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Krakowie, Delegatura w 
Nowym Sączu. Program ten zakłada 
przywrócenie stanu pierwotnego 
pomnika, tzn. wykonanie betono-
wych nowych rzeźb Sokoła i tablicy 
z Juliuszem Słowackim, wzmocnie-
nie fundamentów, oczyszczenie z 
mchów i zabrudzeń pomnika, pełną 
konserwację, uzupełnienie ubytków 
materiału skalnego i fug, unifikację 
kolorystyczną, zabezpieczenie pre-
paratem hydrofobowym, demontaż 
i montaż chodnika granitowego. 
Pełny koszt tych prac – zgodnie z 
kosztorysem – ma wynieść 72 000 
zł brutto, przy czym zakłada się, że 
wydzielenie prac konserwatorskich 
od rzeźbiarskich spowoduje znacz-
nie obniżenie kosztów realizacji. Stąd 
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dokonując zmian w Budżecie Miasta 
na 2011 r. przeznaczono na ten cel 
62 000 zł.

OSZCZĘDNOŚCI NA STUDNIE

Zmian w  budżecie dokona-
no również na prośbę – wniosek 
OSiR-u. Ten zakład budżetowy 
miasta otrzymał wcześniej kwotę 
80 000 zł na remont dachu. Wy-

korzystał tylko 55 900 zł i zwrócił 
się do Burmistrza Miasta z prośbą 
o przeznaczenie pozostałej kwoty z 
dotacji na wykonanie niezbędnych 
studni głębinowych przy obiektach 
Krytej Pływalni, w celu wykorzysta-
nia tej wody dla potrzeb basenu, co 
przyniesie znaczne oszczędności 
w utrzymaniu i eksploatacji „Fali”. 
Burmistrz uwzględnił wniosek i 

PROGNOZAMI POGODY PROMO-
WALI GORLICE

28 sierpnia br. Gorlice kil-
kakrotnie gościły na antenie TVP 
Info. Z Gorlic nadawano „na żywo” 
prognozy pogody tej stacji. Gorlice 
zostały wybrane przez redakcję TVP  
uwagi na fakt wzorowej realizacji w 
naszym mieście akcji profilaktycz-
nej „Pozory mylą – dowód nie”. 
Podczas audycji telewizyjnych 
transmitowano wywiady z osobami, 
zaangażowanymi w pracę na rzecz 
przeciwdziałania uzależnieniom 
wśród młodzieży. Burmistrz Miasta 
Gorlice swój czas antenowy wyko-
rzystał na promocję walorów Gorlic 
i Ziemi Gorlickiej. 

UMOWA W URZĘDZIE WOJE-
WÓDZKIM

2 września br. Burmistrz 
Miasta Gorlice podpisał w Mało-
polskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Krakowie umowę na wykonanie prac 
przy odbudowie wałów przy rzece 
Sękówka oraz odbudowie korpusu 
drogi i nawierzchni na odcinku ulicy 
Zagórzańskiej, finansowanych ze 
środków Ministerstwa Spraw We-

uznał za zasadny. Ponadto OSiR po-
przez zmiany w budżecie otrzymał 
dotację celową w kwocie 37 000 zł 
z przeznaczeniem na zakup dwóch 
parkometrów, celem ustawienia ich 
na ul. Jagiełły i ul. Łukasiewicza. 
Uchwałą Rady Miasta rozszerzono 
strefę płatnego parkowania właśnie 
o te ulice.

Ponadto, w związku z pro-

mesą na modernizację lodowi-
ska, zadanie pn. „Wielofunkcyjny 
obiekt sportowy – przebudowa 
lodowiska przy ul. Sienkiewicza” 
zostało wprowadzone do wydatków 
majątkowych miasta. Nakłady w 
bieżącym roku w kwocie 200 000 
zł zostaną przeznaczone na prace 
przygotowawcze i demontażowe 
lodowiska. 

Serwis z Ratusza
wnętrznych i Administracji przezna-
czonych na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Przypomnijmy, że w 
2011 roku Miasto Gorlice otrzymało 
na ten cel łącznie 1.150 tys zł.

BURMISTRZ NA FORUM W 
KRYNICY

7 września br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w 
obradach Forum Ekonomicznego 
w Krynicy – Zdroju. Jednym z 
najistotniejszych punktów Forum 
było spotkanie z Minister Rozwoju 
Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. 
Minister przedstawiła założenia 
prowadzenia polityki inwestycyjnej 
z pomocą środków europejskich w 
nadchodzącej perspektywie finan-
sowej 2014 - 2020.

ROZMOWY O OSUWISKU, 
PRZEBUDOWIE, KONIECZNOŚCI 

PRZESIEDLEŃ

8 września br. zastępca bur-
mistrza Janusz Fugiel prowadził 
spotkanie z przedstawicielami Za-

rządu Dróg Wojewódzkich oraz 
mieszkańcami posesji przy ulicy 
Dukielskiej. Spotkanie dotyczyło 
przebudowy fragmentu ulicy Du-
kielskiej, zabezpieczenia tego terenu 
przed procesem osuwiskowym 
i konieczności przeprowadzenia 
przesiedleń mieszkańców.

ROZMOWY O PLANACH „ELEK-
TROCIEPŁOWNI”

11 września br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbyło się pierw-
sze z cyklu spotkań z mieszkańcami 
poszczególnych osiedli na temat 
planów rozwoju działalności gorlic-
kiej Elektrociepłowni.

INAUGURACJA ZESPOŁU INTER-
DYSCYPLINARNEGO

13 września br. odbyło się 
inauguracyjne posiedzenie Miej-
skiego Zespołu Interdyscyplinar-
nego. W skład Zespołu weszli m.in. 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Miejskiej Ko-

misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Komendy Powiato-
wej Policji, Straży Miejskiej, oświa-
ty, ochrony zdrowia i organizacji 
pozarządowych,  kuratorzy sądowi. 
Przewodniczącym Zespołu został 
wybrany radny Rady Miasta Gorlice 
Zbigniew Grygowicz. 

SPOTKANIE Z ZARZĄDAMI

15 września br. Burmistrz 
Miasta Gorlice, Przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Musiał i Sekre-
tarz Miasta Gorlice  Maria Kuźniarska 
– Pęczek spotkali się z Przewodniczą-
cymi Zarządów gorlickich Osiedli. 

PO KONSULTACJACH

Urząd Miejski w Gorlicach prze-
prowadził za pośrednictwem mediów 
konsultacje społeczne na temat zago-
spodarowania terenów przy nabrzeżu 
rzeki Ropa, między ulicami Legionów, 
Ogrodową, Mickiewicza i Parkową. Kon-
sultacje cieszyły się stosunkowo dużym 
powodzeniem – do Urzędu wpłynęło ok. 
80 ankiet. Wnioski płynące z przepro-
wadzonych konsultacji, po dokonanej 
analizie, zostaną przedstawione wkrótce 
do wiadomości publicznej.

Urząd Miejski otrzymał prome-
sę od Zarządu Województwa Mało-
polskiego na dofinansowanie moder-
nizacji i przebudowy (przystosowanie 
do funkcjonowania całorocznego) 
sztucznego lodowiska w wysokości 
850 tysięcy złotych. Środki te będą 
pochodzić z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej, których dysponentem 
jest Województwo Małopolskie, a 
ich otrzymanie jest równoznaczne 
z wpisaniem gorlickiego obiektu na 
listę przedsięwzięć realizowanych 
w ramach Wieloletniego Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz-
twa Małopolskiego. Pozytywnie został 
oceniony również wstępny wniosek o 
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 

PROMESA NA LODOWISKO
SZANSA NA DOFINANSOWANIE STREFY

Dwie uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego przybliżają realizację zaplanowanych na przyszły rok inwe-
stycji na terenie Miasta Gorlice.

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Środki w wysokości ok. 1 mln 
zł. na przebudowę instalacji chłodzącej 
pochodzić będą z preferencyjnego, 
częściowo umarzalnego kredytu. 
Całość kosztów prac przy lodowisku 
wyniesie ok. 3 milionów złotych. 

Także wniosek o dofinanso-
wanie projektu pn. „Budowa układu 
komunikacyjnego i infrastruktury tech-
nicznej na terenie strefy gospodarczej 
przy ul. Bieckiej w Gorlicach – etap II” 
uzyskał pozytywną ocenę strategiczną 
Zarządu Województwa Małopolskiego. 
Oznacza to, że prawdopodobnie już 
w przyszłym roku zadanie, którego 
wykonanie szacuje się na ponad 4,5 
mln zł, zacznie być wdrażane. Była to 

jedna z ostatnich szans na pozyskanie 
środków z Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata 
2007 - 13. Urząd Miejski zdecydował 
się aplikować o środki na skomuniko-
wanie niewykorzystanych dotychczas 
terenów w strefie aktywności gospo-
darczej, ponieważ ewentualna realiza-
cja projektu pozwoli na przyciągnięcie 
do Gorlic kolejnych inwestorów, 
którzy zapewnią nowe miejsca pracy. 
Zasadniczym elementem przewidy-
wanych prac jest skomunikowanie 
części strefy gospodarczej (po prawej 
stronie ul. Bieckiej, przy rzece Ropie) 
z drogą krajową. 

Po zakończeniu prowadzonych 
obecnie prac budowlanych (etap I) 

oraz po zrealizowaniu wnioskowanego 
projektu oznaczonego jako etap II, cały 
obszar SAG o łącznej powierzchni 
59,39 ha będzie  posiadać pełne 
uzbrojenie w sieć drogową, wodno-ka-
nalizacyjną oraz energetyczną, a także 
przygotowane kanały teletechniczne 
do rozprowadzenia sieci gazowej, 
telefonicznej i internetowej. W ramach 
II etapu projektu przewidziano wybu-
dowanie m.in.: jezdni (o szerokości 4 
i 6 m) o łącznej długości 999 metrów, 
jednostronnego chodnika (o szero-
kości 1,5 i 2 m.) o łącznej długości 
450 metrów, poboczy (o szerokości 
0,5 m i 0,75 m) o łącznej długości 
745 metrów, kanalizacji opadowej o 
łącznej długości 456 m, wodociągu 
i kanalizacji sanitarnej o długości 280 
m, sieci energetycznej, w tym: przenie-
sienie stacji TRAFO oraz ułożenie 300 
m kabla energetycznego, oświetlenia 
ulicznego o długości sieci 150 m z 
wykorzystaniem 4 słupów oświetle-
niowych.  Koszt projektowanych prac 
ocenia się na 4.594.000 zł, przy czym 
wkład własny Miasta wyniesie 20%.
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W poniedziałek 19 września 
zorganizowany został cykl konfe-
rencji pn. „Aktywność sportowa 
osób niepełnosprawnych”. Ich 
uczestnikami byli Katarzyna Ro-
gowiec – wielokrotna medalistka 
mistrzostw świata i trzykrotna zdo-
bywczyni medali na paraolimpia-
dach dla osób niepełnosprawnych 

Młodzi Gorliczanie wygrali 
kolejno z Okocimskim Brzesko 3-1, 
z Beniaminkiem Krosno 3-1, z TAP 
Tarnów 5-1 i z Dunajcem Nowy Sącz 
5-0. Końcowa klasyfikacja turnieju: 1. 
Glinik Gorlice, 2. Dunajec, 3. 3. Oko-
cimski, 4. Beniaminek, 5. TAP Tarnów  
Glinik reprezentowali: Maksymilian 
Firlit, Kacper Babral, Mateusz Rako-
czy, Kacper Drag, Jakub Wierzba, 
Sebastian Spyrka, Maciej Socha, Mi-
kołaj Grądalski, Jakub Firlit, Krzysztof 
Dąbrowski i Oskar Cionek.  Nagrody 
uczestnikom i zwycięzcom turnieju 
wręczali m.in. burmistrz Gorlic Witold 

II TURNIEJ IM. MAKSYMILIANA 
KUMORKIEWICZA - ZWYCIĘŻYLI 
MŁODZI GORLICZANIE

11 września br. na stadionie OSiR odbył się II Turniej piłki nożnej 
im. Maksymiliana Kumorkiewicza. Przy pięknej pogodzie piłkarze rocznika 
2003 (i młodsi) z pięciu klubów – Glinika Gorlice, Beniaminka Krosno, TAP 
Tarnów, Okocimskiego Brzesko oraz Dunajca Nowy Sącz – rozegrali pełne 
emocji widowisko. Sukces odnieśli młodzi piłkarze Glinika prowadzeni przez 
Łukasza Brzeziańskiego i Roberta Cionka. Okazali się bezkonkurencyjni.

Kochan i syn patrona turnieju Tomasz 
Kumorkiewicz. Najlepszym  zawodni-
kiem turnieju wybrano Jana Kuźmę 
(Dunajec Nowy Sącz), a najlepszym 
bramkarzem Krzysztofa Dąbrowskie-
go (Glinik Gorlice). Najwięcej goli (8 
bramek) zdobył Sebastian Spyrka 
(Glinik Gorlice). Organizatorami i 
sponsorami tego bardzo sympa-
tycznego turnieju byli: GKS Glinik 
Gorlice, Urząd Miejski w Gorlicach, 
Firma Piekarnicza „Joker”  Janusza 
Pietruchy, „Elektrosprzęt” Antoni 
Przybylski, Jacek Kurzawa, PPN w 
Gorlicach, rodzice zawodników.

Uczestnikami byli: Grażyna 
Rychlicka-Schirmer – dyrektor 
Centrum Terapii Uzależnień w Gor-
licach,  Mirosław Wędrychowicz - 
starosta Powiatu Gorlickiego, Marta 
Mordarska – ekspert Wojewódzki 
ds. Informacji o Narkotykach i 
Narkomanii Województwa Małopol-
skiego, Ewa Gryga – przedstawiciel 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej SANEPID w Gorlicach, 
przedstawiciel Komendy Powiato-
wej Policji w Gorlicach - młodszy 
aspirant Grzegorz Szczepanek 
Janusz Gruca, ekspert ds. narkoty-
kowych. Po Konferencji odbyło się 
seminarium szkoleniowe w ramach 

O PROBLEMACH 
NARKOTYKOWYCH W KASZTELU

21 września br. w Ośrodku Konferencyjno – Wystawienniczym 
Kasztel w Szymbarku odbyła się konferencja dotycząca problemów 
narkotykowych w naszym regionie. Organizatorem było Powiatowe 
Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach oraz Muzeum Dwory Kar-
wacjanów i Gładyszów w Gorlicach. 

projektu: „Budowanie systemu 
monitorowania problemów nar-
kotykowych na poziomie Powiatu 
Gorlickiego – Budowa systemu 
wczesnego ostrzegania o nowych 
substancjach psychoaktywnych 
i nowych trendach. Efektem tego 
seminarium będzie ogólny raport 
o stanie zagrożenia narkomanią w 
Powiecie Gorlickim. Do zespołu 
interdyscyplinarnego weszli m.in. 
przedstawiciele powiatu, gmin gor-
lickich i miasta Gorlice  - Miejskiej 
Komisji  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych , którzy działają w ob-
szarze profilaktyki i przeciwdziałania 
uzależnieniom.

I GORLICKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przez dwa dni – 19 – 20 września br. odbywała się w Gorlicach I Gorlicka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami 

tego przedsięwzięcia były: Urząd Miejski w Gorlicach i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

w sportach zimowych oraz Rafał 
Szumiec – utytułowany sportowiec, 
paraolimpijczyk, osiągający sukcesy  
na rowerze typu hand bike. Kon-
ferencje odbywały się w Miejskim 
Zespole Szkół nr 5 – dla uczniów 
szkół gimnazjalnych oraz w  I LO 
im. M. Kromera w Gorlicach – dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Natomiast po południu w Hotelu 
Margot odbyła się konferencja dla 
osób zajmujących się problematy-
ką niepełnosprawności na terenie 
powiatu gorlickiego. Drugi dzień 
był dniem rywalizacji sportowej. 
Spartakiada odbyła się na stadio-
nie OSiR. Uczestnicy  zawodów 
startowali w następujących kon-

kurencjach indywidualnych: rzutki 
do tarczy, strzał na bramkę, rzut 
piłeczką palantową na odległość, 
skok w dal z miejsca, rzut piłeczką 
do celu, rzut woreczkami na matę. 
Rywalizacja zespołowa odbywała 
się w: rzutach karnych, przeciąganiu 
liny, boules (petanque) – konkursie 
rzutów, wyścigu rzędów.  
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 Podczas uroczystości hi-
storię klubu przedstawił zebranym 
obecny prezes „Egidy”, Jan Taboł. 
Powstanie klubu „Egida” jest ściśle 
związane z rozwojem środowisk 
abstynenckich na terenie Gorlic, 
Biecza, Grybowa oraz gmin Powiatu 
Gorlickiego. We wrześniu 1986 r., z 
inicjatywy ówczesnego pracownika 
Poradni Leczenia Odwykowego 
w Gorlicach Witolda Kochana, 
rozpoczął swoją działalność Klub 
Abstynenta „Egida”. 

W chwili powstania  liczył 
zaledwie kilku stałych  członków i 
korzystał z pomieszczeń ZOZ Gor-
lice przy Poradni Odwykowej. Naj-
większe zasługi w tych pionierskich 
czasach należy przypisać Grażynie 
Rychlickiej - Schirmer, Małgorzacie 
Bukowskiej, Genowefie Michniak, 
Beacie Rączkowskiej i Leszkowi 
Grądalskiemu.

    Nie zraziły ich do tego 
wysiłku nawet czterokrotne po-
wodzie wiosenno – letnie, a 
szczególnie ostatnia w 2010 
roku. Działkowicze od 1988 
roku uczestniczą w licznych 
konkursach lokalnych i krajo-
wych, plasując się na czołowych 
miejscach. Aktualnie na terenie 
ROD pracują i wypoczywają 
162 rodziny, w większości już 
emerytów i rencistów, w tym 
50 rodzin byłych pionierów a 
obecnie seniorów mocno zaan-
gażowanych w pracę społeczną 
na rzecz dalszego jego rozwoju. 
Posiadane działki to dla nich 
nie tylko hobby. To azyl dla 
ludzi starszych, często niepełno-
sprawnych. To dodatkowe źródło 
zaopatrzenia w owoce i warzywa, 
zwłaszcza dla mniej zamożnych.
Wśród nich 90 letni Jan Sekuła, 
Prezes ROD trzech 4-letnich ka-
dencji a także Gospodarze ROD: 
Elżbieta i Andrzej Przybytniowie, 
Elżbieta i Kazimierz Sady, Maria 
i Marian Kordzikowscy. Okrągła 
rocznica ROD im. Tadeusza Ko-
ściuszki skłania do refleksji nad 
minionymi 30 latami. Uczynią to 
działkowcy jak również Zarząd 
ROD z pełniącym 3 kadencję Pre-
zesem inż. Robertem Czechem i 
Przewodniczącym KR mgr Fer-
dynandem Mrukiem. Sądzę, że 
pisząc z tej okazji parę słów będę 
wyrazicielem całej społeczności 
działkowiczów, składając słowa 
uznania obecnemu Zarządowi 
ROD za dobre kierowanie naszy-
mi działkowymi sprawami.

Z tej okazji życzę także 
wszystkim Działkowcom dobrego 
zdrowia i wypoczynku w oazie 
zieleni, czyli Naszym Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym im. Tade-
usza Kościuszki.

Działkowiec Antoni Jarosz

30 LAT ROD
W maju 1981 roku de-

cyzją Prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej wydzielono 
obszar o powierzchni 4,86 ha 
na terenie nieużytków w starym 
korycie rzeki Ropa. Była to w 
większości ziemia o podłożu 
żwirowym, porośnięta krzaka-
mi. Po wstępnej rekultywacji 
wydzielono na nim 162 działki o 
powierzchni 3 arowej. Ich użyt-
kownikami zostali mieszkańcy 
Gorlic, którzy ogromnym wysił-
kiem doprowadzili do tego, że 
jest to dzisiaj oaza zieleni.

PROMOWAĆ TRZEŹWY STYL ŻYCIA 
KLUB „EGIDA” MA 25 LAT

3 września br. w Zespole Szkół Zawodowych odbyła się jubileuszowa uroczystości 25 lat działal-
ności Klubu Abstynenta „Egida” w Gorlicach. W spotkaniu wzięło udział 120 osób, do tańca przygrywał 
zespół „Casablanka”, a dobra zabawa trwała do późnych godzin. 

W 1989 r. Klub „Egida” 
został członkiem Federacji Klubów 
Abstynenckich w Polsce, uzyskując 
osobowość prawną i otrzymuje 
dotacje finansowe na swoją dzia-
łalność. W związku ze stale rosnącą 
liczbą osób korzystających z pomo-
cy terapeutycznej, zwiększała się też 
liczba członków klubu. Stąd Zarząd 
Klubu podjął wówczas starania o 
lokal. W 1992 roku, władze Miasta 
przekazały w użytkowanie „Egidy” 
pomieszczenie przy ul. 3 Maja 19. 

 Obecnie Klub „Egida” liczy 
55 członków. W ciągu 25 lat sko-
rzystało z niego około 3000 osób.  
Swoją działalność opiera na reali-
zacji zamierzeń na rzecz poprawy 
stanu moralnego i psychicznego 
osób nadużywających i uzależnio-
nych od  alkoholu. Klub stara się 
również pomóc rodzinom osób 
uzależnionych, a także promować 

trzeźwy styl życia.  Członkowie 
klubu uczą się życia bez alkoholu, 
tolerancji, otwartości, odpowiedzial-
ności, poczucia własnej wartości, 
dostrzegania problemów innych, 
niesienia pomocy w rozwiązywaniu 
problemów  związanych z utrzy-
mywaniem abstynencji, szacunku 
i  wiary we własne siły. 

Klub „Egida” prowadzi 
działalność dzięki pomocy Miasta 
Gorlice i Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
Pomocą finansową i materialną 
służyły również inne samorządy, 
szczególne podziękowania należą 
się gminom Gorlice, Rzepiennik 
Strzyżewski i Sękowa. 

 Podczas uroczystości bur-
mistrz Witold Kochan przekazał 
prezesowi Klubu promesę na wy-
konanie ogrzewania wraz z wymianą 
instalacji w siedzibie „Egidy”.
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Wernisaż tej wystawy od-
był się 8 września br. w MBP 
im. S. Gabryela w Gorlicach. W 
sposób bardzo przemyślany ta 
prezentacja kulturalna wpisała się 
w 72. rocznicę tragicznego pol-
skiego Września. 310 ekslibrisów 
ze zbiorów Mieczysława Bielenia 
– warszawskiego kolekcjonera, 
księgarza, bibliofila – musiała go-
ści gorlickiej książnicy wzruszać, 
skłaniać do zadumy i refleksji 
nad czasami wojny, okupacji. 
Małe ekslibrisy – artystycznie 
wykonane nalepki na książki z na-
zwiskiem właściciela – są przej-
mującym dowodem codzienności 
życia ludzi kochających książkę w 
przerażającym świecie łapanek, 
rozstrzeliwań i codziennej śmierci 
ale wierzących, że „pieśń ujdzie 
cało”.

(dr)

Dla nas taką małą Ojczyzną jest 
Ziemia Gorlicka – jej historia, krajobrazy, 
przyroda, osobliwości natury, ludzie. 
To szczególne miłowanie powinno 
się wyrażać poznawaniem tych dzie-
jów, ich opisywaniem, ocaleniem od 
zapomnienia, promowaniem uroków 
Beskidu „zielonego” i „granicznego”, 
cudownych miejsc Pogórza. Takie 
cele postawili przed sobą założyciele 
SMZG – 29 członków Komitetu Ob-
chodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, 
znamienitych ówczesnych gorliczan. 
Spotkanie organizacyjne odbyło się 6 
stycznia 1966 r., zaś 21 stycznia Prezy-

EKSLIBRIS POLSKI - CZASU 
WOJNY I OKUPACJI 1939-1945

UMIŁOWAĆ ZIEMIĘ GORLICKĄ - 45 LAT SMZG
19 września br. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach odbyły się uroczyste obchody 45-lecia Stowarzy-

szenia Miłośników Ziemi Gorlickiej. To piękny jubileusz tych, którzy miłują Ziemię Gorlicką. Miłować to więcej niż kochać, bo umiłowanie 
ma wymiar znacznie bogatszy. Wyraża miłość do Ojczyzny – tej dużej i tej małej, do miejsca, gdzie każdy z nas ma swoje korzenie, swój 
dom rodzinny, miejsce życia, pracy, odpoczynku…

dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Rzeszowie zatwierdziło pierwszy statut 
stowarzyszenia. Pierwszym prezesem 
został sędzia Czesław Leosz, który 
zaszczycił swoją obecnością spotkanie 
jubileuszowe wraz z członkiem komitetu 
założycielskiego, Marią Moskal. Witani 
byli ogromnymi brawami – również 
przez dzisiejsze władze – prezesa Mie-
czysława Kormanka i zastępcę Romana 
Trojanowicza.

Największym osiągnięciem 
tych 45 lat było wydanie monografii 
„Nad rzeką Ropą” – najobszerniej-
szego dotychczas wydawnictwa o 
Ziemi Gorlickiej. Zdecydowana postawa 
Stowarzyszenia ocaliła i zabezpieczyła 
ruiny ówczesnego lamusa, dziś Dworu 
Karwacjanów. Zasługą stowarzyszenia 
było też dokończenie budowy Pomnika 
Tysiąclecia Państwa Polskiego, wydanie 
pamiątkowych medali – Ziemia Gorlicka 
Kolebką Przemysłu Naftowego, 75 - 
rocznica Bitwy pod Gorlicami. Znaczny 
był też udział członków Stowarzyszenia 
w opiece nad kapliczkami na Zawodziu, 

przy ul. Krętej, cmentarzami wojennymi, 
miejscami pamięci. Wielkim przedsię-
wzięciem w edukacji historycznej jest 
odbywający się od 1994 r. konkurs 
wiedzy o Ziemi Gorlickiej „Znam moje 
miasto, znam Ziemię Gorlicką”, którego 
twórcą był ówczesny prezes SMZG, Jó-
zef Nowicki. Dwa lata później, w 1996 r. 
ukazał się pierwszy numer „Kwartalnika 
Gorlickiego”, który od 25 lat „ocala od 
zapomnienia” małe i wielkie sprawy 
oraz wydarzenia z dziejów naszej małej 
Ojczyzny.

Ten piękny dorobek 45 lat dzia-
łalności prezentowali w swoich refera-
tach: Józef Nowicki - 45 lat działalności 

SMZG. Mieczysław Kormanek - 15 
lecie z Kwartalnika Gorlickiego i Barbara 
Wiatr - 17 - lecie Konkursów. Ostatni 
referat - Międzynarodowy Rok Lasów 
w lasach Beskidu Niskiego zaprezen-
tował Kondrad Barczyk. Jubileuszowe 
spotkanie było czasem podziękowań i 
gratulacji ze strony władz powiatu gor-
lickiego i władz samorządowych gmin 
oraz zaprzyjażnionych stowarzyszeń. O 
Jubilacie pamiętał burmistrz m. Gorlice, 
Witold Kochan, w którego imieniu 
gratulacje i życzenia złożyli Sekretarz 
Miasta Maria Kuźniarska-Pęczek oraz 
kierownik Wydziału OKS, Aleksander 
Augustyn.

Czesław LeoszFo
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Dobiegła końca procedura konkursowa w międzynarodowym, 
fotokonkursie  pt. I Polsko-Słowacki Konkurs Fotograficzny „Mój 
Beskid Niski” organizowanym przez Gorlickie Centrum Kultury – Dom 
Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach, Urząd Miejski w 
Gorlicach, Centrum Kultury i Turystyki - Dom Polsko-Słowacki w Bar-
dejovie i Urząd Miasta w Bardejovie, W dniu 21 września br. odbyło 
się spotkanie komisji konkursowej, która dokonała wyboru zdjęć do 
nagród i na pokonkursową  wystawę. Ogółem w konkursie wzięło 
udział 56 uczestników, którzy nadesłali 226 prac. Inauguracyjny wer-
nisaż otwierający wystawę odbędzie się 11 października br. w Domu 
Polsko-Słowackim w Gorlicach, Rynek 1.

Stanisław Siemaszkiewicz swoją głęboką wrażliwość najpełniej 
ujawnia malując cykle „Drogi Krzyżowej”, które następnie ofiarowuje 
do kościołów lub na misje. W Domu Polsko-Słowackim przedstawił 
jednak obrazy o dużo lżejszej tematyce, wśród których przeważają zadzi-
wiające swymi barwami motywy kwiatowe. Ten katowicki malarz pracy 
artystycznej całkowicie oddał się przed piętnastu laty. Jest autorem 
wystaw indywidualnych w Rybniku, Zakopanem, Kościelisku, Łaziskach 
Górnych, Bielsku-Białej i kilku w Katowicach. W dorobku ma I miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Nieprofesjonalnej im. Vincenta van 
Gogha w Rybniku w 2006 i 2007 roku za rzeźby oraz wyróżnienie w tym 
samym konkursie za malarstwo portretowe w 2010 roku. 

Wystawa malarstwa 
Stanisława Siemaszkiewicza

„Mój Beskid Niski” w obiektywie uczniów 
szkół powiatu gorlickiego i bardejovskiego

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach już po raz 
kolejny zorganizowało plener malarski "Wschód-Zachód" - GORLICE 2011 
ph."Piękno i Bogactwo Beskidu Niskiego".Do Gorlic przyjechali artyści 
pochodzenia polskiego Krystyna Bałachowicz (Litwa), Ruth Miemczyk 
(Anglia), Małgorzata Szuszkiewicz (Niemcy), Lech Ablażej (Litwa), 
Edward Gałustow (Białoruś), Zbigniew Grzyb (USA), Zbigniew Antoni 
Hubsch (Niemcy), Bogdan Pikulicki (Ukraina), Wiaczesław Szamszur 
(Białoruś). Kuratorem pleneru była Żanna Orchel. Z uczestnikami pleneru 
w gorlickiem Ratuszu spotkał się burmistrz Witold Kochan, który przybliżył 
historię  Gorlic i mówił o perspektywach rozwoju miasta. 

Natomiast starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz odwiedził 
polonijnych artystów podczas zajęć programowych w szymbarskim 
kasztelu. W trakcie spotkania artyści poruszyli tematy związane z kulturą 
i sztuką regionu.

 Artyści odwiedzili Sądecki Bartnik, Skansen Wsi Pogurzańskiej 
i Zagrode Maziarską w Losiu, Małopolską Galerię Sztuki oraz Muzeum 
Okręgowe i Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu. W ramach edukacji 
plastycznej prowadzili zajęcia z młodzieżą z gorlickich szkół. Tradycyjnie 
plener zakonczył wiernisaz w sali kameralnej prof. Włodzimerza Kunza na 
którym prezentowane są prace uczestników do 19 października br.

PLENER MALARSKI
WSCHÓD - ZACHÓD
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MIĘDZYNARODOWE SPORTOWE MISTRZOSTWA POLSKI W GORLICACH
W dniach 1-4 września br na hali OSiR w Gorlicach odbywały się VI Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski Pracowników Samo-

rządowych, Radnych i Parlamentarzystów. Po raz pierwszy pracownicy i radni Miasta Gorlice zajęli w tych mistrzostwach pierwsze miejsce w 
klasyfikacji drużynowej. Drugie miejsce wywalczyło Starostwo Powiatowe w Gorlicach, trzecie –  Gmina Lubiewo. W zawodach startowało 14 
zespołów z Polski i słowackiego Bardejowa. Do sukcesu – pracowników UM i radnych z Gorlic, przyczyniły się: złote medale Alicji Nowak - pływanie 
w stylu klasycznym i dowolnym, Danuty Pawłowskiej - tenis stołowy, Marty Ziai - badminton i Krzysztofa Szadkowskiego - dart. Medale srebrne 
zdobyli: Marta Puchajda - tenis stołowy, badminton, strzelanie z kbks, Katarzyna Walczy - dart, Mariusz Duszowicz - pływanie w stylu klasycznym, 
Jerzy Knot - dart, badminton, Witold Kochan - pływanie w stylu dowolnym, Tadeusz Przybycień - pływanie - styl klasyczny, Krzysztof Szadkowski 
- pływanie  styl dowolny. Brązowe medale zdobyli: Jerzy Knot - strzelanie z kbks, Tadeusz Przybycień - pływanie styl dowolny.


