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ANDRZEJ KWASKOWSKI
Burmistrz Gorlic

Miasto pracy i energii w krainie stu cmentarzy
Niespełna 24 lata temu

Gorlice legły w gruzach pod
ogniem armat walczących
ze sobą na ziemi polskiej za
borców. — Punktem kul
minacyjnym tych kilkumie
sięcznych zmagań a tym
samym punktem kulmina
cyjnym zniszczenia były
pierwsze dni mąia 1915
Miasto liczące przed wojną
585 domów stało się kaleką
straszącym ludzi ciemnymi
oczodołami pustych okien
i zwałami gruzów. Zaledwie
120 budynków ocalało, a

więc 80 procent padło ofia
rą ognia artyleryjskiego.

Dziś Gorlice liczą 795

budynków mieszkalnych, a

architektura ich nie rzadko

wykazuje szczęśliwe połą
czenie nowoczesnych prądów budowni
ctwa w przystosowaniu do charakteru

małego podgórskiego miasta, oraz o mie
szczaństwie gorlickim, które nie żałuje
środków na te nowe swoje siedziby,-
a środki te daje sama ziemia, która nie-

tylko na terenie powiatu ale i na terenie

samego miasta usiana jest szeregiem
ropodajnych szybów,

Z lat wielkiej wojny pozostało na

terenie powiatu 98 cmentarzy wojennych.
Dookoła tego królestwa śmierci rozwija
się nowe życie. Płynie przez ten kraj
nie tylko rzeka Ropa ale płynie coraz

obfitszym strumieniem z wielu wielu szy
bów ropa naftowa, rzucając w wir życia
coraz nowe setki tysięcy złotych, dzięki
którym buduje się domy i wille, urucha
mia się warsztaty pracy, tworzy się ży
cie zbiorowe...

Na terenie samego miasta, względ-
w najbliższym sąsiedztwie jego gra-
jeszcze 5 lat temu były wolne tere-

dziś blisko setka szybów daje mie
sięczną produkcję z górą 100 wagonów
ropy... Setki rąk ma pracę, setki rodzin

utrzymanie.

nie
nic

ny,

Fot. inż. Barut J.

stąpiony cicerone.
Pobliski Szymbark, By

stra, Bystrzyca, Sękowa,
Rychwałd, Małastów, Łosie
to szereg miejscowości co
raz bardziej nabierających
charakteru miejscowości
wypoczynkowych i letni
skowych. Taki Szymbark
nawet został wvróżnipnv
przez Wojew. Kom. Letni
skowy i został wyznaczonym
na wzorowe letnisko, już
w bieżącym roku rozpocząć
się mają odnośne prace

inwestycyjne.
Nie brak w powiecie

gorlickim i miejscowości
uzdrowiskowych jak Wy
sowa i Wapienne, wreszcie

prawdziwych pereł turysty
cznych, jak rezerwat przy

rody na Kornutach. No i jeszcze raz trzeba

wspomnieć o stu cmentarzach i cmen
tarzykach z czasów walk 1915 roku roz
sianych niezmiernie malowniczo na

wzgórzach, w lasach i wśród ornych
pól — niewyczerpana zbiornica tematów
malarskich i fotograficznych. Tym jednak
sprawom należy poświęcić osobny ar
tykuł ilustrujący wyczerpująco walory
balneologiczne i turystyczne powiatu
gorlickiego.

......... .......... ........ ; „ Dziś wracam do samego miasta,
domów porosłymi murawą, z cmenta- miasta energii i pracy jakim są Gorlice

rzem wojennym górującym nad miastem i

ujętym w estetyczne formy przez włoskich

kamieniarzy, ówczesnych jeńców wojen
nych, wreszcie z pięknym '20-hektaro-

wym parkiem miejskim, w którym za
chowane są do dziś dnia resztki okopów
rosyjskich warte jest tego by mu po
święcić przynajmniej dwu dniowy pobyt
turystyczny, tymbardziej, że jest to zara
zem możność zwiedzenia zaczątków
muzeum miejskiego, którego zbiory z

pietyzmem kompletuje dyrektor Magi
stratu gorlickiego p. Konstanty Laskow
ski służąc chętnie każdemu jako nie za-

Gorlice widok ogólny
Nie trzeba specjalnej wnikliwości

czy też drobiazgowej analizy by ocenić

rozwój gospodarczy Gorlic i całego o-

kolicznego zagłębia naftowego. Lecz

przemysł wiertniczy to nie wszystko
czem może się poszczycić region gorlicki.

Drugi bardzo ważny czynnik rozwo
ju gospodarczego to wartości turystyczno
letniskowe, które w najbliższej okolicy
Gorlic i w samych Gorlicach spotykamy
na każdym kroku. Samo miasto z licz
nymi śladami wielkiej wojny - gruzami

i wyrażając radość, że znalazły się one

od niedawna w Centralnym Okręgu
Przemysłowym muszę niestety podkreś
lić wielki zawód z jakim mieszkańcy
naszego miasta śledzą już od szeregu dłu
gich lat trwające starania włączenia Gorlic
do głównej linii Podkarpackiej przez
przebudowę 5 kim. odcinka trasy kolej
owej (Moszczenica — Gorlice — Zagó
rzany).

O tym pierwszorzędnej wagi zagad
nieniu dla Gorlic napiszę specjalnie w

następnej korespondencji.
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Co wynika i przynależności Gorlic do CO.P.
Już przez rokiem mocą ustawy Gorlice

zostały włączone do Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Fakt ten oznacza w pierwszej
lini możność korzystania z ulg podatkowych
i wszelkich ułatwień jeżeli chodzi o monto
wanie naszych placówek przemysłowych lub

też inwestycje w dotychczas istniejących.
Rzecz zwrozumiała, że Gorlice z radością
przyjęły ten, że się tak wyrażamy awans go
spodarzy jaki je spotkał, — aczkolwiek nie

dziwiły się i nie dziwią się z powodu tego

awansu.

Dynamika gospodarcza gorlickiego okrę
gu nalfowego desygnowała sama przez się
Gorlice na centrum coraz silniejszym tempem
pulsującego życia gospodarczego, tak jak
najbliższą okolicę Gorlic przeznaczyła na

zaplecze gospodarcze miasta, które na skutek

tego ma wiele nowych zadań do spełnienia.
Dlatego jest zupełnie słusznem określenie

miasta Gorlic, jako tego miasta, któremu
• grozi wielkość*

. Tę charakterystykę Gorlic

zaaplikował na jednym z zebrań przedwybor
czych dyrektor spółdzielni rolniczo-handlowej
• Sierp

*

, p. inż. Boczek, długoletni działacz

na polu gospodarki narodowej.
Tak jest — Gorlicom «grozi wielkość*

,

— a przyszłej radzie miejskiej grozi »w.ielka

GORLICE A OŚWIATA
Gmina miasta Gorlic może śmiało po-

wred-z-fetr-że- potrzeby szkól nic!wa~są~tfhi nLci

jednym z najważniejszych etapów gospodarki
miejskiej. Przez długie lata domagający się
jaknajszybszegó rozwiązania problem nowego

gmachu dla szkół powszechnych został roz
wiązany o tyle, że obecnie wykańcza się we

odpowiedzialność
*

za nadchodzące pięciole
cie gospodarki miejskiej. Dlatego też miesz
kańcy miasta, którzy stają w obliczu wyborów
do'rady miejskiej powinni tern sumienniej
przystępować do aktu wyborczego i tern po
ważniej patrzeć na ludzi, którzy do przyszłej
rady miejskiej kandydują. Nie wystarczy le
gitymacja partyjna na to żeby być dobrym
gospodarzem miasta—- trzeba faktycznie być
przygotowanym do tych obowiązków, które

nie są łatwymi.
Chrześcijańsko - Narodowe Zjednoczenie

Gospodarcze, które postanowiło sobie za cel

zmonotowania takiej rady, któraby dawała

gwarancję konstruktywnej pracy w nadcho
dzącym pięcioleciu starało się wysunąć takich

kandydatów, którzy właśnie potrafią pracę, tę

wykonać. Nie patrzano na taką czy inną przy
należność polityczną, żądano tylko całkowitej
gwarancji zrozumienia tych praw i podpo
rządkowania się pod wspólny interes naro
dowy dla dobra miasta. Wyborcy Gorlic mają
jedną drodgę przed sobą jeżeli rozumieją
doniosłość zadań jakie przypadną Gorlicom

w tej nowej kadencji gospodarki miejskiej.
Droga ta to solidarne glosowanie w każdym
okręgu na kandydatów Chrześcijańsko-Naro-
dowego Zjednoczenia Gospodarczego.

wnętrzne urzędzenie dwupiętrowego budynku
dla- 7 kl."szkoły rfrę^trrej’’Tre\vśze*chnej, budyn
ku, który zawiera 14 sal wykładowych, praco
wnie, pokoje nauczycielskie, rekreącję, salę
dożywiania i wszysko to czego wymaga no
woczesne nauczanie. Na tern jednak, starania

Gminy nie kończą się. Istniejące kursy wie

czorowe zawodowe dokształcające prawdo
podobnie zostaną przekształcone z począt
kiem nadchodzącego roku szkolnego na

szkołę zawodową dzienną z kursem trzech
letnim nauki. Pomyślano również o dokształ
caniu zawodowem dziewcząt w sensie roz
szerzenia dotychczas istniejących kursów

wieczorowych.
Wreszcie należy dodać, że istniejące

w Gorlicach prywatne Seminarjum dla wy
chowawczyń przedszkoli korzysta z bezpłat
nego obszernego lokalu w budynkach miej
skich.— Należy żałować, że społeczeństwo
naszego miasta i okolicy nie docenia tej
placówki naukowej, której podobnych jest
zaledwie kilka w całej Polsce.— Jest to uczel
nia którego absolwentki mają łatwość zdo
bycia pracy w przedszkolach jak również

możność dalszego kształcenia się w liceach

państwowych.— Magistrat miasta Gorlic zdając
sobie sprawę z ważności tej placówki spo
wodował przed paroma miesiącami uchwałę
Rady Miejski mocą której miasto gotowe
było przyjąć na siebie prowadzenia Semi

narjum.
Najpoważniejszym jednak krokiem, który

gmina miasta Gorlic uczyniła w ubiegłym
roku w dziedzinie oświaty było bezsprzecznie
otwarcie Miejskiego Gimnazjum Koedukacyj
nego. Rok rocznie pewna ilość młodzieży
była zmuszoną wyjeżdżać czy to do Sącza,
czy to do Krakowa, czy do Jasła gdyż istnie
jące w Gorlicach Gimnazjum Państwowe nie

było w stanie pomieścić w swych murach

wszystkich tych, którzy zgłaszali się do 1-ej

klasy gimnazjalnej. Gmina miasta Gorlic po

uzyskaniu koncesji od Kuraiorjum Krakow

skiego na prowadzenie gimnazjum zakład

taki z począdki,em~obecnegó’ roku otworzyła

uruchamiając Iszą klasę do której uczęszcza

36 dzieci.— Po wakacjach Gimnazjum Miejskie

będzie już w nowym przeznaczonym dla

siebie lokalu i uruchomi dwie klasy.

PRYWATNE MIEJSKIE

GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE
W GORLICACH

z początkiem roku szkolnego
przenosi się do nowego lokalu.

Przy Gimnazjum otwartą zostanie Bursa dla zamiejscowych.
Bliższe informacje w Magistracie miasta Gorlic.
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Propaganda wyborcza w Gorlicach
Komitet Wyborczy Chrześcijańsko - Na

rodowy Zjednoczenia Gospodarczego wydał
w ubiegłym tygodniu odezwę do wyborców
Chrżeścjan i rozplakatował ją na mieście. -

Trzeba przyznać, że odezwa ta zredago
wana jest w tonie poważnym bez bombaly-
cznych dodatków, które zazwyczaj tylko zadra
żniają stosunki społeczne i narodowościowe.

Treść tej odezwy wykazuje wewnętrzną
siłę z jaką Chrześcijańsko Narodowe Zjedno
czenie Gospodarcze w Gorlicach przystępu
je do akcji wyborczej i może być uważane

za symbol wiary całego polskiego społeczeń
stwa Gorlic w dobry wynik wyborów. Odezwę
tą w całości zamieszczamy poniżej.

Do ogółu

Wyborców Chrześcijan
w Gorlicach!

Chrześcijańsko-Narodowe Zjednoczenie Gospodarcze podaje
do wiadomości, że w czasie akcji wyborczej do Rady Miejskiej w

Gorlicach nie będzie występowało z żadnymi demagogicznymi ha
słami ani też

nie będzie rozlepiać kolorowych afiszów, które szerzę nie
nawiść społeczną i propagują rozłam polskiego społeczeństwa.

Zamiast krzykactwa partyjnego podajemy Wam tutaj nazwi
ska tych ludzi, którzy mimo różnych przekonań osobistych, zjedno
czyli się na wspólnej liście dla dobra polskiej sprawy.

I. OKRĘG V. OKRĘG
na radnych:

Rej. Berszakiewicz Jan

Kpt. Jamrowicz Julian

Kosiba Marian

Dyr. Tułecki Jan

Smoluchowski Józef

na zastępców:
Kosiba Wiktor

Woźniak Wilhelm

Rej. Gajewski Ludwik

Wójcikiewicz Władysł.
Kwąskowski Andrzej

na radnego: na zastępcę:
Dr Gomułka Antoni Kadłubowski Aleksan.

VI. OKRĘG

II OKRĘG
na radnego: na zastępcę:

Ko warz Edmund Ks. Szatko Franciszek

III. OKRĘG
na radnych: na zastępców :

Inż. Boczek Franciszek Kirschke Czesław

na radnego:
Kosiba Wojciech

VII.

na radnych:
Komorowicz Czesław

Żaczek Szymon

na zastępcę:
Dziedzic Jadwiga

OKRĘG
na zastępców:

Sekuła Michał

Dusza Józef

VIII. OKRĘG
na radnych: na zastępców

Kozłowski Teofil .. Tenerowicz Ignacy
IV. OKRĘG

na radnego : na zastępcę:
Dyr. Jankowski Antoni Wszołek Emil

Mgr Murdziński Kazim. Kormanek Franciszek

Dr Jezierski Stanisław WojtasiewiczjStanisław
IX. OKRĘG

na radnego: na zastępcę.
Dr Otęski Leonard Bielewicz Feliks

Zwycięstwo
solidarności narodowej

Jak się w ostatniej chwili dowiadu
jemy w czterech okręgach wyborczych
głosowanie nie odbędzie się. — Są to

okręgi 11. V. VI. i IX. W okręgach tych
oprócz kandydatów Chrześcijańsko-Na-
rodowego Zjednoczenia Gospodarcze
go zostały zgłoszone kandydatury Soc
jalistyczne, lecz nie posiadały przepisa
nej ustawą dostatecznej ilości podpisów
zgłaszających te kandydatury. —

1 to pomimo, że socjaliści w tych
okręgach, jak zresztą i w innych pozy
skali szereg podpisów żydowskich na

swe zgłoszenia.
Jest to najlepszym dowodem, że

znakomita większość polskiego społe
czeństwa Gorlic, nie chce się łączyć z

socjalistami w ich robocie rozbijania
polskiego frontu. - Jest to zarazem do
brą nadzieją, że i w tych okręgach, gdzie
głosowanie się odbędzie - zdrowy in
stynkt polski zwycięży!

Iżby być sprawiedliwym trzeba za
znaczyć, że tylko nieznaczna część spo
łeczeństwa żydowskiego zadeklarowało

swój udział w zgłaszaniu list socjali
stycznych. —

Element poważniejszy żydowskiej
ludności Gorlic zrozumiał, że jedyną
drogą to lojalna współpraca z większą
ścią polską. Taka tylko spokojna i lo
jalna współpraca może dać pomyślne
rezultaty dla dobra i rozwoju miasta. -

Każdy kto czuje się Polakiem obowiązany jest
5 lutego oddać głos na tych kandydatów!

Chrześcijańsko-Narodowe Zjednoczenie Gospodarcze.

RESTAURACJA MIESZCZAŃSKA
JANA PIEKARSKIEGO

W GORLICACH.

poleca: smaczne obiady. Bufet obficie

zaopatrzony w ciepłe 1 zimne zakąski.

ODLEWNIA ŻELAZA i METALI

W GORLICACH

wykonuje: odlewy handlowe, płyty kuchenne,
rusżta, odlewy maszynowe dla kopalń,

tartaków i 1. p .

i
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Tak się złożyło, że wybory do Rady Miejskiej miasta Gorlic przypadły w okresie corocznej

akcji na rzecz Polonii Zagranicznej, w akcji tej przyświeca nam wszystkim jedno hasło:

JESTEŚMY JEDNEJ KRWI!

Jakże bylibyśmy śmieszni, gdybyśmy to hasło mieli tylko od święta i to na eksport zagra
niczny, a u siebie w kraju, a zwłaszcza u siebie w swoim mieście tej jedności krwi nie uznawa

libyśmy i lekomyślnie rozbijalibyśmy się na wrogie sobie grupki. Byłaby to najzwyczajniejsza zdra

da interesu narodowego — gorzej nawet — byłaby to ordynarna głupota!

Wyborcy Chrześcjanie I. Okręgu!
Jest Was 340 i wszyscy jesteście jednej krwi!

MUSICIE ZDOBYĆ W I. OKRĘGU MANDAT POLSKI — A JEST TO MOŻLIWE TYLKO PRZY SOLIDAR-

NYM GŁOSOWANIU. ~ Nie wolno Wam głosować na listę socjalistyczną, która rozbija jedność

Narodowo - Chrześcijańską i szkodzi interesom polskim. Lista socjalistyczna została podpisana przez

wyborców żydowskich. Z listą socjalistyczno-źydowską polak-chrześcijanin niema nic wspólnego!

Dlatego też wyborcy chrześcjanie I. Okręgu głosują na listę Nr 1 Chrześcjańsko - Narodowe

go Zjednoczenia Gospodarczego i oddają kartkę z podanemi obok pięcioma nazwiskami:

Wytnij i oddaj przy głosowaniu!

Berszakiewicz Jan

Jamrowicz Julian

Kosiba Marian

Smoluchowski Józef

Tułecki Jan

Nie wolno nic skreślać, ani dodawać!

Glosujemy w 1. Okręgu na wszystkich kandy
datów, gdyż tylko takie glosowanie zapewni

nam mandat polski w centrum miasta.
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