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Zniszczyli łemkowski
napis w Ropkach

b Uczniowie gorlickich szkół podstawowych i gimnazjalnych
na ciekawe lekcje biologii i chemii pojechali do Radocyny

GMINA UŚCIE GORLICKIE.
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RADOCYNA. Uczniowie Ze-

Wraz z leśniczym Andrzejem Pikorem w drodze do bacówki

Udało się nam obserwować
larwy jętki i widelnicy, które lubią czystą i dobrze natlenioną
wodę. Dotyczy to również powietrza. Materiał badawczy był
w zasięgu ręki, a w szkole tego
nie ma – informuje Gabriela
Stępień z klasy III b gimnazjum.
Jej kolega Maciej Świerz również podkreśla duże znaczenie
takich zajęć, a zwłaszcza wykład leśników o Naturze 2000,
bo cała Radocyna znajduje się
przecież w niej. Natomiast Artur Stępień z klasy III ZS nr 1 był
tutaj na rajdzie i podkreśla.
– Zajęcia praktyczne były
świetne, nikt nam tutaj nie
przeszkadzał, nie dzwoniły komórki, bo nie ma zasięgu i spokojnie mogliśmy się poświęcić
biologii i chemii – mówi .

Opiekę nad młodzieżą
i nad zajęciami sprawowały
Marta Pikor i Małgorzata Winiarska z ZS nr 1 oraz Stanisałwa Gut z MZS nr 5 w Gorlicach.
– Takie zajęcia dają możliwość wykazania się samodzielnością i pomysłowością działania, uczą współpracy w grupie
i odpowiedzialności za siebie
i innych. Bardzo ciekawe były
wykłady leśników. Dziękujem
im za pomoc w organizacji i nagrody, a państwu Majom
za pyszne jedzenie i zniżki dla
młodzieży – mówi Małgorzata
Winiarska.
Trzeba przyznać, że pomysł
organizacji tego typu zajęć jest
znakomity. Nawet ci co nie lubią tych przedmiotów po takiej
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dawce wiedzy nabytej w praktyce zmieniają swój stosunek
do nauki. Ale nie tylko biologia
i chemia była tutaj poznawane.
Leśniczy Andrzej Pikor zapoznał uczniów z historią tej
części Beskidu Niskiego.
Doszła jeszcze geografia, ekologia czy nawet elementy
szkoły przetrwania. W tym
czasie bowiem w Radocynie
spacerowała niedźwiedzica
z rocznym niedźwiadkiem.
Dzięki uprzejmości juhasów
uczniowie zapoznali się również w góralską gwarą, sposobem produkcji oscypka i funkcjonowania w wyjątkowo spartańskich warunkach, a takiej
wiedzy raczej nie zdobędą
w szkolnej ławie.
Marek Podraza

NZOZ lek.med. Stanisław Korpacki
Gorlice, ul. Piekarska 1
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dr Andrzej Jaczewski,
od lat mieszkający tu
emerytowany profesor UW,
kilkadziesiąt lat temu
inicjator budowy tu chaty
harcerzy z Warszawy

ZnamySuperPsaGorlic
Zakończyło się głosowanie,
w którym nasi Czytelnicy wybrali najładniejszego, najsympatyczniejszego i najmądrzejszego psiaka. Został nim
BURSZTYN, który zdobył
w plebiscycie aż 1002 głosy. Nagrodą dla zwycięscy jest
kompleksowy zabieg w profesjonalnymsalonie„SPAdlapsa”,
w Gorlicach przy ulicy Piekarskiej 5/2. (bać)

Bursztyn to gorlicki SuperPies

Z „Gazetą Gorlicką” znajdziesz pracę

specjalista ds. eksportu ze
znajomością języka niemieckiego, wykształcenie średnie
zawodowe, staż pracy
w zawodzie 2 lata – dod. atut,
biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie,
znajomość drugiego języka
obcego – dod. atut, biegła
obsługa pakietu MsOffice,
zorientowanie na rezultat
i konsekwencja w działaniu,
dobra organizacja pracy,
(StPr/12/0704),
a inżynier technologii szkła,
wykształcenie wyższe kierunkowe, biegła znajomość języka angielskiego, staż pracy
w zawodzie – dodatkowy atut,
osoba otwarta na nowe wyzwania, kreatywna, komunikatywna, umiejętności techniczne z naciskiem na znajomość procesów produkcyjnych, dobra organizacja pracy,
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akcja „Wisła” i wygnanie ich
były bezzasadne i głęboko
krzywdzące. Można dyskutować o celowości – może konieczności akcji „Wisła”
na wschodzie. Tam tliła się
wojna domowa, niszcząca, często nieludzka. Ale tu, na zachodniej Łemkowszczyźnie ani
partyzantki UPA, ani walk nie
było. Nie było, za co karać moich poprzedników – mieszkańców Ropek… Przykro mi i żal.
Czkałem na tę dwujęzyczną
tablicę. Byłoby to i urozmaicenie a może i oddanie sprawiedliwości pamięci tych, którzy
kiedyś tu byli. Myślę, że może
warto zostawić taką zachlapaną, zamazaną tablicę–
na hańbę tych fanatyków, bezmyślnych „nacjonalistow”. Ale
żeby nikt nie pomyślał, że to my,
mieszkańcy dokonaliśmy tego
aktu dewastacji – może warto
przybić wyjaśnienie. By przechodzeń wiedział, że tu mieszkają nie tylko fanatycy….

Oferty PUP
GORLICE. Zainteresowani
ofertami mogą kontaktować
się pod numerami 18 353 55
20, 18 353 63 07.

tel.18/352 20 03

Od pewnego czasu trwa dyskusja nad umieszczaniem
łemkowskich nazw wsi – obok
polskich. Taka dyskusja odbyła
się i u nas – w małej, liczącej
kilka zabudowań wsi połemkowskiej – Ropki w gminie
Uście Gorlickie.
Było zebranie mieszkańców,
dyskusja i głosowanie. Niewielką, ale jednak (w ogóle głosowało kilka osób) większością
przyjęto uchwałę, że u nas pojawi się dwujęzyczna tablica.
Tablicę postawiono wczoraj –
a dziś już jest zamazana, zamalowana. Ktoś dokonał tego
w nocy… Jako mieszkaniec wsi –
pochodzenia niełemkowskiego, bardzo boleję nad tym wydarzeniem. Uchwała podjęta
w drodze demokratycznego
głosowania powinna być szanowana – także przez niezbyt
świadomych historii fanatyków. Na tym polega demokratyczna praworządność.
A łemkowska nazwa wioski
– przy wjeździe do niej? To
przecież folklor, ale także oddanie prawdy, że tu byli – żyli wiekami Łemkowie. Akurat
w Ropkach prawie wyłącznie.
I prawda jest taka, że akurat tu,
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To były nietypowe zajęcia
społu Szkół nr 1 w Gorlicach
oraz Gimnazjum z MZS nr 5
uczestniczyli kilka dni temu
w bardzo ciekawych zajęciach
z biologii i chemii przeprowadzonych w urokliwych miejscach przepięknej o tej porze
Radocyny.
Mieliśmy okazję uczestniczyć w tych nietypowych lekcjach. W ich trakcie dowiedzieliśmy się np. że wodę ze źródeł
Wisłoki spokojnie możemy
wykorzystać do zrobienia sobie
herbaty czy zaparzenia pysznej
kawy, ale to nie jedyne ciekawostki .
– Wzorem lat ubiegłych, gdy
nadchodzi jesień uczniowie
klas II i III LO o profilu
biologiczno-chemicznym z naszej szkoły wyruszają na zajęcia badawcze. Naszą bazą jest
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Nadleśnictwa Gorlice w Radocynie. To był nasz
ósmy wyjazd, a w tym roku
po raz pierwszy towarzyszyli
nam gimnazjaliści z MZS nr 5 –
informuje nas Marta Pikor,
nauczyciela chemii i współorganizatorka zajęć.
Z tej formy zajęć skorzystało
32 uczniów i sami przyznają, że
chętnie pozostaliby tutaj dłużej.
– To wspaniała forma lekcji.
Mamy kontakt z przyrodą
i praktycznie możemy zobaczyć wiele rzeczy. Owady, zwierzęta, ptaki, wiele gatunków roślin. Dochodzi jeszcze integracja z młodszymi koleżankami.
Badaliśmy stan czystości wody
i powietrza i śmiało możemy
powiedzieć, że woda zarówno
w stawie, jak i rzece jest czysta.
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umiejętność pracy zespołowej, (StPr/12/0756),
a sprzedawca, wykształcenie
zasadnicze zawodowe, obsługa kasy fiskalnej, staż pracy
w zawodzie - dodatkowy atut,
(StPr/12/0757),
a kierowca samochodu
dostawczego – magazynier,
wykształcenie średnie, prawo
jazdy kat. B, (StPr/12/0763),
a pracownik fizyczny - pilarz,
chęć nauki cięcia na pile tarczowej, (StPr/12/0773),
a monter instalacji sanitarnych, wykształcenie zasadnicze zawodowe, umiejętność
wykonywania instalacji sanitarnych, staż pracy w zawodzie min. 2 lata,(StPr/12/0785),
a operator maszyny pakująco
– zgrzewającej, wykształcenie
średnie zawodowe, osoby studiujące zaocznie, uprawnienia
operatora wózka widłowego dod. atut, (StPr/12/0793).
a pracownik biurowy,
wykształceni średnie zawodowe, osoby studiujące zaocznie,
biegła znajomość języka
angielskiegoi rosyjskiego

w mowie i piśmie,
(StPr/12/0794),
a kosztorysant, wykształcenie minimum średnie zawodowe budowlane, prawo jazdy
kat. B, (StPr/12/0797),
a ślusarz – mechanik,
wykształcenie minimum
zasadnicze zawodowe mechaniczne, doświadczenie zawodowe – min. 1 rok, umiejętność naprawy maszyn i urządzeń budowlanych.,
(StPr/12/0799),
a sprzedawca materiałów
budowlanych, wykształcenie
średnie zawodowe, 2 lata
doświadczenia, dobry kontakt
z ludźmi, doświadczenie
w sprzedaży materiałów
budowlanych, (StPr/12/0800),
a kierowca samochodu kat. B
– pomocnik, wykształcenie
zasadnicze zawodowe – mile
widziane, prawo jazdy kat. B.,
(StPr/12/0806),
a asystentka stomatologiczna
- higienistka, wykształcenie
średnie zawodowe medyczne,
(StPr/12/0807)
(hga)

