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6 lipca br. do Gorlic zajechali kolarze XII Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych Dookoła Polski im Jana Pawła 
II. Przybyli na zaproszenie Klubu Abstynenta "Egida". Celem rajdu jest integracja środowisk abstynenckich w Polsce, oraz zachęcanie do 
prowadzenia zdrowego stylu  życia, bez  uzależnień. Działania te, poparte akcją informacyjną oraz żywym przykładem aktywności sportowej i  
turystycznej, skierowane są szczególnie do młodzieży. Rajd ten cieszy się zainteresowaniem władz miast na pokonywanej trasie i lokalnych 
mediów. Tak było również w Gorlicach. W siedzibie  Klubu Abstynenta „Egida” przy ul. Jagiełły  spotkali się z  gorlickimi abstynentami,  
wymienili doświadczenia i odpoczęli po wyczerpującej trasie. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała 
napoje chłodzące dla rozgrzanych w upale uczestników rajdu. GKRPA w Rzepienniku Strzyżewskim ufundowała obiad. Po wspólnym zdjęciu 
na rynku naszego miasta wszyscy uczestnicy wyjechali do Turzy, gdzie mieli zaplanowany mityng wspólnoty AA – „Przyjaźń”  i nocleg.

GORLICE NA WAKACYJNYM SZLAKU
XII RACIBORSKI RAJD ROWEROWY DOOKOŁA POLSKI IM. JANA PAWŁA II W GORLICACH
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Chociaż jest artystą plasty-
kiem o specjalności grafika użyt-
kowa- projektuje plakaty, okładki 
książek, płyt, meble, zegary i … 
maluje. 9 lipca br. w Dworze Kar-
wacjanów ukazał w pełni - na swojej 
pierwszej indywidualnej wystawie 
- swój malarski świat, ujęty w 
temacie „Anioły, ptaki oraz inne 

ŁUCZEJKO – POETA MUZYKI I MALARSTWA
Niezwykły i niepowtarzalny Artysta. Charakterystyczna postać grodu Dersława. Tadeusz Łuczejko 

– gorliczanin z urodzenia, miłośnik małej Ojczyzny - Gorlic i Glinika Mariampolskiego.

stworzenia latające”. To świat snu, 
baśni, mistyki, symboliki – malarska 
poezja o doli człowieka. Ale swoją 
poetycką duszę Tadeusz przejawia 
nie tylko w malarstwie. Jego drugą 
życiową pasją jest muzyka – muzyka 
niezwykła, muzyka obrazu i dźwię-
ku, muzyka kosmosu, prabytu, 
Wielkiego Wybuchu, który był u 

początków Wszechświata. 16-17 
lipca br. tę poezję wyrażoną muzyką 
elektroniczną i barwą obrazu można 
było przeżywać w GCK na Między-
narodowych Prezentacjach Muzycz-
nych „AMBIENT”, których twórcą i 
dyrektorem jest Tadeusz Łuczejko 
-  poeta muzyki i malarstwa.

ROMAN DZIUBINA

NON OMNIS MORIAR

Fot. R. Huk
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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

„Bo czas jak rzeka, jak rze-
ka płynie…” – śpiewał Czesław 
Niemen, pieśniarz i idol mojego 
pokolenia. Pieśń pełna refleksji i 
melancholii. Skłania do zadumy 
o życiu, przemijaniu. Przypomina 
o tych, którzy odeszli – bliskich, 
znajomych, przyjaciołach. 3 lip-
ca w mojej pamięci pojawił się 
kapłan wielkiego serca, Hono-
rowy Obywatel Miasta Gorlice, 
ks. prałat Józef Micek. Właśnie 
minął rok od jego odejścia do 
Domu Pana. W pełni zasłużył , 
bo swoim długim życiem służył 
Bogu i człowiekowi, rozumiejąc w 

 
1 lipca br., ta naj-
starsza pieśń w języku polskim, którą 
śpiewało idące do boju 15 lipca 1410 r. rycerstwo pod 
Grunwaldem, rozległa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. S. Gabryela w 
Gorlicach. Śpiewała Julia Doszna, łemkowska pieśniarka, ubogacając otwarcie wystawy „Dzieje 
oręża polskiego na znaczkach pocztowych” z kolekcji Andrzeja Ćmiecha - pasjonata historii Gorlic, kolek-
cjonera, zbieracza. „Dzieje oręża polskiego” to zbiory ponad 30 lat życia. Na wystawie dominuje tematyka 
bitwy pod Grunwaldem - okolicznościowe wydania znaczków pocztowych wydane przez Pocztę Polską, 
stemple pocztowe, okolicznościowe karnety.

DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO
600. ROCZNICA BITWY POD GRUNWALDEM
WYSTAWA W MBP IM. STANISŁAWA GABRYELA

„Bogurodzica dziewica, Bogiem sławiena Maryja.

Twego Syna, Gospodzina, matko zwolena, Maryja,

Zyszczy nam, spuści nam.

                             Kyrie elejzon.

Wspomnienie Przyjaciela

pełni i dosłownie słowa Jezusa: 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu 
z moich braci najmniejszych, 
Mnie uczyniliście”. Czynił dobro 
Kościołowi i wiernym w trudnych 
czasach, wierząc, że „wszystko 
możliwe jest wierzącemu” (Mk 9 
, 22). Dzieła tego dobra są śladem 
Księdza Prałata na tym ziemskim 
padole: parafia i kościół p.w. 
Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Gliniku, Dom „Caritas” dla 
dzieci z porażeniem mózgowym, 
Dom Pomocy Społecznej przy 
ul. Michalusa, Kuchnia „Caritas” 
dla bezdomnych i głodnych. To 

najpiękniejsze świadectwa miłości 
do Boga i człowieka. Czułem się 
wyróżniony, niczym znakiem da-
nym od Boga, że mogłem pomóc 
Ks. Prałatowi w ostatnich dziełach 
Jego ziemskiego życia – w redakcji 
dwóch książek: „Wspomnijmy mi-
nione dni... Dzieje duszpasterstwa 
w Gliniku Mariampolskim w latach 
1907-1997” oraz „Skąd nasz ród”. 
Spieszył się, przeczuwał, że zamy-
ka się księga Jego życia… Wciąż 
widzę tę iskrę radości w starych, 
zamglonych łzą oczach, gdy wpi-
sywał mi w dniu święta swego 
patrona, św. Józefa, dedykację: 
„Drogiemu Redaktorowi, miłemu 
Przyjacielowi, wdzięczny…” Księ-
że Józefie, to ja jestem wdzięczny 
Bogu, że na swej drodze znala-
złem takiego Kapłana, Pasterza, 
Przyjaciela.

Roman Dziubina

W 1. rocznicę śmierci 
Księdza Prałata Józefa Micka
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Rozpoczęła się realizacja 
I etapu kanalizacji sanitarnej 
ulicy Blich. Obejmuje odcinek 
pomiędzy ulicą Nadbrzeżną, po-
przez teren Rodzinnych Ogrodów  
Działkowych „Spólnota” i dalej 
wzdłuż drogi. W ramach zadania 
wykonany zostanie kolektor o 
długości ok. 1 km, z polichlorku 
winylu PCV D-400 wraz ze stud-
niami rewizyjno-betonowymi o 
przekroju 120 cm. Prace pro-
wadzone są przez Zakład Usłu-
gowo-Produkcyjno-Handlowy 
- „HAŻBUD” Sp. z o.o. z Gorlic, 
za kwotę 418 990 zł. Funkcję 
inspektora nadzoru pełni Wiesław 
Budzioch z firmy EPP „Survival” z 
Gorlic. Termin zakończenia prac 
I etapu przewidziano na koniec 
lipca br.

Realizacja II etapu rozpocz-

W ramach projektu znajdują 
się następujące obiekty, które są 
własnością miasta: MZS Nr 6 przy 
ul. Hallera, MZS Nr 1 przy ul. Pięk-
nej, Miejskie Przedszkole Nr 1 przy 
ul. Jagiełły, Miejskie Przedszkole 
Nr 5 przy ul. Krakowskiej, Miejskie  
Przedszkole Nr 8 przy ul. Hallera, 
Gorlickie Centrum Kultury przy 
ul. Michalusa, Sala Gimnastyczna 
przy MZS Nr 4 przy ul. Krasińskie-
go , Hala Sportowa OSiR. W br. 
będą realizowane i finansowane 

Konsorcjum firm: Przed-
siębiorstwo Drogowo-Mostowe 
„GODROM” Sp z o.o. Gorlice- Lider 
oraz Z.U.P.H. „HAŻBUD” Sp. z 
o.o. Gorlice- Partner- w dobrym 
tempie nadrobili opóźnienie i przed 
planowanym terminem zakończyli 
reazliację zadania. Dziś widoczne 
są efekty  jednej z najważniejszych 
inwestycji 2010 r.

Przebudowany został cały 
odcinek ul.Bieckiej - od mostu na 
potoku Stróżowianka do skrzyżo-
wania z ul. Konopnicką o dł. 365 
m. Zakresem prac było objęte 
skrzyżowanie z ul. 11-go Listopa-
da, z wydzieleniem pasa dla skrętu 
w prawo - do  ul. 11-go Listopada, 
jak również pasa do skrętu w lewo 
dla jadących od strony ronda w 
kierunku 11-go Listopada, prze-
budowa skrzyżowania z ul.Bar-
diowską - z wydzieleniem pasa 
dla skrętu w lewo dla jadących od 
strony ronda do ul. Bardiowskiej. 
Korekcie uległy też skrzyżowania 

WYPIĘKNIAŁA UL. BIECKA  
OD RONDA DO RONDA

Mimo deszczowej wiosny, majowej i czerwcowej powodzi, 
przebudowa ulicy Bieckiej dobiegła końca. 

MIASTO GORLICE ZMIENIA SWOJE OBLICZE

z ul.Asnyka i ul. Konopnickiej. 
Przebudowany został parking na-
przeciwko Starostwa oraz zatoka 
autobusowa po przeciwnej stronie 
ulicy. Nowe chodniki przyozdobiły 
też gmachy Sądu i Starostwa oraz 
dojście do dworca autobusowego. 
Na całęj długości tego odcinka 
przebudowana została podziemna 
sieć energetyczna, gazowa, wodo-
ciągowa, kanalizacyjna, teletech-
niczna, oświetleniowa. W ramach 
tej inwestycji przeprowadzony też 
został remont dalszego odcinka ul. 
Bieckiej - do ronda w Gliniku, o dł. 
600 m. Wyremontowana została 
nawierzchnia jezdni, przebudowa-
ne krawężniki, wykonana nakładka 
z masy mineralno-asfaltowej na 
chodniku, pojawiły się nowe zie-
leńce wraz z nasadzonymi nowymi 
drzewami. Na całym - blisko kilo-
metrowym odcinku - ustawiono 
stałe znaki drogowe i wykonano 
oznakowania poziome związane z 
organizacją ruchu drogowego.

KANALIZACJA ULICY BLICH
OCZEKIWANA INWESTYCJA W REALIZACJI

nie się po wyłonieniu wykonawcy 
robót w wyniku przeprowadzone-
go postępowania przetargowego 
w miesiącu sierpniu i winna za-
kończyć się rozliczeniem całości 
zadania do końca 2010 r. Środki 
na realizację II etapu pozyskano 
jako pożyczkę z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Koszt realizacji II etapu przewidu-
je się na kwotę ok. 376 857 zł. 

W wyniku realizacji tej 
oczekiwanej przez mieszkańców 
inwestycji będzie możliwe podłą-
czenie do Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków budynków zlokalizo-
wanych w dzielnicy Blich, a w 
przyszłości posadowionych przy 
ulicy Wrońskich i Lipowej oraz na 
terenie Gminy Gorlice.

TERMOMODERNIZACJA 
OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

cztery obiekty: MZS Nr 6, MZS 
Nr 1, Miejskie Przedszkole Nr 8. 
Pozostałe obiekty będą realizo-
wane w 2011 r. Łączna kwota 
na realizację termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej 
do poniesienia przez Urząd Miej-
ski w Gorlicach to 11 352 566 
zł. Obecnie Związek Gmin Ziemi 
Gorlickiej przygotowuje się do 
ogłoszenia postępowania prze-
targowego na reazliację całości 
projektu.

To wspólne zadanie gmin powiatu gorlickiego realizowane 
w ramach Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, który jest beneficjentem 
pozyskiwanych środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko.
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8 lipca  br. odbyło się oficjalne 
przekazanie placu budowy, w którym 
uczestniczyli  przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego i osoby reprezentują-
ce  firmy – wykonawców: Zakład 
Budowlany „Szarek” z Nowego 
Sącza- Lider konsorcjum oraz Przed-
siębiorstwo Usługowo-Handlowe 
„Megbud” z Tarnowa- Partner kon-
sorcjum. Prace rozpoczęły się 13 
lipca br. W I etapie przebudową 
objęte zostały ul. Stroma, Krzywa, 
Mickiewicza i Pl. Dworzysko. Za-
mknięty dla ruchu został odcinek 
ul. Mickiewicza, od skrzyżowania z 
ul. 3 - Maja i Piekarską do kładki dla 
pieszych. Po zdjęciu nawierzchni 
trwają prace związane z wymianą 
infrastruktury podziemnej – sieci 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
energetycznej, gazowej, wodnej. 
Dojazd do ul. Mickiewicza odbywa 
się przez ul. Nadbrzeżną i Garbarską. 
Po zakończeniu tego odcinka - w 
etapie trzecim przebudowy ul. Mic-
kiewicza, planowany jest przejazd 
ul. Mickiewicza i wyjazd poprzez ul. 
Podkościelną. 

Dla przebudowywanego od-
cinka ul. Mickiewicza, z uwagi na 
ograniczanie utrudnień w ruchu, 
podzielono zakresy przebudowy 
na trzy etapy. Na wyłączonym od-
cinku przedmiotowej ulicy będzie 
zapewnione dojście do prywatnych 
posesji zlokalizowanych w obrębie 
prowadzonych robót. Wyznaczone 
zostaną tymczasowe ciągi piesze. 
Rozpoczęły się też prace w rejonie 
Placu Dworzysko. Zdjęta została 
nawierzchnia. Ruszają roboty na ul. 
Stromej i Krzywej. Pozostawiony 
zostanie dla ruchu pas o szerokości 

MIASTO GORLICE ZMIENIA SWOJE OBLICZE

PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI WAŻNEJ INWESTYCJI 
BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY UL. CHOPINA

Rozpoczęła się rewitalizacja Starówki
W iście ekspresowym tempie ruszyła najważniejsza inwestycja miasta Gorlice – rewitalizacja Starówki

min. 2,75 m. Prace będą prowadzo-
ne etapami po jednej stronie jezdni. 
Ul. Stroma oraz Krzywa, z uwagi na 
odbywający się po nich wyłącznie 
ruch pieszy, zabezpieczone zostaną 
przez wyłączenie całego odcinka. 
Obszar wykonywanych prac będzie 
oznaczony znakami ostrzegającymi 
kierujących pojazdami o prowadzo-
nych robotach.

19 lipca br. odbyła się uro-
czysta, oficjalna inauguracja tego 
projektu pn. „Rewitalizacja Starówki 
Gorlic - przebudowa ulic i placów 
w obrębie Starówki Miasta”. Sym-
boliczną łopatę pod tą inwestycję 
wbił marszałek województwa ma-
łopolskiego Marek Nawara. Przy-
pominamy, że Gorlice otrzymały na 
rewitalizację Starówki ponad 13 mln 
zł tj. ok. 70% wszystkich środków 
przeznaczonych na realizację tego 
projektu, Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego. W 
ramach pozyskanych funduszy unij-
nych, pochodzących z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Europejskiego, 
przebudowany zostanie Rynek i Plac 
Dworzysko oraz ulice: Mickiewicza, 
Stróżowska, Piekarska, Cicha, Wą-
ska, Kręta, Krzywa, Strażacka, Wró-
blewskiego Piłsudskiego, Mikołaja, 
Karwacjanów oraz Stroma. Obszar 
poddany rewitalizacji jest swoistym 
„salonem miasta”, który skupia 
dużą liczbę obiektów użyteczności 
publicznej i instytucji kultury. Na 
terenie tym występuje największa 
w mieście koncentracja zabytków 
(znajduje się tu 37,5% obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków i 
39% obiektów znajdujących się w 
ewidencji zabytków). Na Rynku or-
ganizowane są główne uroczystości. 
Jest to przestrzeń publiczna, wokół 
której koncentruje się publiczne i 
kulturalne życia miasta. 

Wszystkie efekty rozpoczę-
tych prac zobaczymy za dwa lata. 
Dzięki projektowi uda się odnowić 
2,5 ha powierzchni terenów miej-
skich, zmodernizować blisko 1,5 

km infrastruktury drogowej, 4,6 
km infrastruktury komunalnej (sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
wodociągi, sieci energetyczne i tele-
techniczne). Powstanie nowy obiekt 
wielofunkcyjny - wkomponowany 
w skarpę Rynku - Pawilon Historii 
Miasta - Tygiel Kulturowy. Utwo-
rzony zostanie trakt pieszy - od ul. 
3-Maja przez Rynek i ul. Piekarską do 
Placu Dworzysko. Powstanie także 
trasa spacerowa od południowej 
skarpy Rynku poprzez ulicę Krętą, 
do schodów wprowadzających na 
Plac Dworzysko. Będą dwa tarasy 
widokowe wyposażone w infomaty. 

Za dwa lata gorlicka Starówka 
odznaczać się będzie nowoczesno-
ścią rozwiązań architektonicznych, 
przyjaznych dla mieszkańców i 
turystów odwiedzających miasto. 
Przebudowa pozwoli wyekspo-
nować najważniejsze elementy tej 
przestrzeni, uregulować zieleń roz-
dzielającą Rynek, ujednolicić poziom 
nawierzchni Rynku, podnieść stan-
dard obiektów małej architektury, 
w dużym stopniu nieestetycznych i 
nie wkomponowujących się w całość 
obszaru. (dr)

(dr)

Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace przygotowawcze do realizacji budynku socjalnego wielorodzinnego w technologii tra-
dycyjnej. Będzie miał trzy kondygnacje, powierzchnię użytkową minimum 950 m2, a łączna kubatura obiektu mieszkalnego mieć będzie ok 
3 000 m3. Planuje się 36 lokali mieszkalnych. Przewidywana struktura mieszkań będzie różnorodna: 16 lokali o po. od 10 m2 do 11,5 m2; 
2 lokale o pow. 15-17 m2; 10 lokali o pow. 20-22 m2; 1 lokal o pow. 25-28 m2; 5 lokali o pow. 30-32 m2; 2 lokale o pow. 40-44 m2.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje budowę połączenia z łącznikiem ul. Chopina z ul. Biecką, wykonanie około 20 miejsc par-
kingowych, chodniki, oświetlenie terenu oraz plac zabaw. Pełnobranżowy projekt zlecono firmie eM4 Pracownia Architektury Maricn Brataniec 
Kraków. Termin przekazania kompletnego projektu upływa z dniem 08.10 br. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie obiektu. 
Planowane rozpoczęcie realizacji - listopad 2010 r. z możliwością wykonania stanu zerowego.

fot. P. Gajda
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LATO W MIEŚCIE
2.08.2010 (poniedziałek)

godz. 10.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - „Zabawy wodne” – wyjazd na basen do Wapiennego 
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Być Wielki – jak Kazimierz Wielki” – konkurs rysunkowy, konkurs wiedzy o K. Wielkim
godz. 11.00, MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży - Julian Tuwim dobrze znany – zagadki, zabawy związane z twórczością Juliana Tuwima

3.08.2010 (wtorek)
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „Wielki świat małych elementów”- układanie puzzli 
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Mocne uderzenie” – turniej w cymbergaja o puchar Świetlicy OK3M
godz. 11.00, Świetlica GCK ul. Wyszyńskiego  - „Domek babci Czerwonego Kapturka” – czyli jak prosto wyczarować scenografię z papieru
godz. 11.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Widokówki z mojej podróży” – tworzenie widokówek z wymarzonego miejsca na wakacjach

4.08.2010 ( środa)
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „Wielki świat małych elementów”- ciąg dalszy układania puzzli
godz. 10.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Zaprzyjaźnijmy się” – dzień zabaw, gier i konkursów
godz. 10.00 , Stadion OSiR - Turniej Piłki  Nożnej „Małego Pola” dla dzieci rocznik 1997 i młodsi
godz. 11.00, MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży - Spotkanie Kubusiem Puchatkiem – zabawy, zagadki dotyczące Misia i jego przyjaciół
godz. 14.30, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - Plastyczny umysł i sprawne ręce – konkurs na „Portret damy dworu Kazimierza Wielkiego”

5.08.2010 (czwartek)
godz. 07.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Królewscy podróżnicy” – rajd Radocyna 2010
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „Ćwicz pamięć” – gry z serii „Memory” 
godz. 10.00 , Stadion OSiR - Turniej Piłki  Nożnej „Małego Pola” dla młodzieży rocznik 1996, 1995,1994
godz. 10.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Czwartkowe rozgrywki sportowe” – strzał w dziesiątkę – turniej w rzutki
godz. 11.00, Świetlica GCK ul. Wyszyńskiego 35 - „Od małych pytań do wielkich odkryć” – czyli jak poprzez zabawę uczyć dzieci myślenia – gry i zabawy 
logiczno – umysłowe
godz. 13.00, GCK ul. Michalusa 4 - „Ty możesz być aktorem” – zajęcia teatralne dla gimnazjalistów
godz. 17.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - „Najlepszy” - turniej rzutów do kosza

6.08.2010 (piątek)
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „Coś z niczego…” – zajęcia z origami
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Słoneczne kąpiele” – wyjście na basen

7.08.2010 (sobota)
godz. 07.30, przy ławie w Parku Miejskim - Weekendowe truchtanie z Maratonem
godz. 09.00, Świetlica GCK „FUX”, ul. Michalusa 4 - „Euro 2010” – świetlicowy mecz piłki nożnej
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „Kinomaniak” projekcja filmu dla dzieci

8.08.2010 (niedziela)
godz. 07.30, przy ławie w Parku Miejskim – Weekendowe truchtanie z Maratonem

9.08.2010 (poniedziałek)
godz. 10.00, Świetlica GCK ul. Wyszyńskiego 35 - „Aby ciało się śmiało” – zabawy sportowo – rekreacyjne na osiedlowym boisku
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Niech wygra najlepszy” – turniej w tenisa stołowego
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Zaprzyjaźnij się ze światem” – konkurs plastyczny, gry ruchowe 
godz. 15.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - Turniej wiedzy „Jeden z wielu” na temat Kazimierza Wielkiego

10.08.2010 (wtorek)
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „O co chodzi?” – kalambury drużynowe
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Nasz król Wielki…” quiz z wiedzy o Kazimierzu Wielkim
godz. 13.00, GCK ul. Michalusa 4 - Kolorowe wakacje” – konkurs rysunkowy kredą przed budynkiem GCK
godz. 14.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - Z pokolenia na pokolenie – „Rękodzieło ludowe” pokaz robienia wieńca dożynkowego
godz. 17.00, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Popołudnie z filmem” - wyjście do kina

11.08.2010 ( środa)
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „Sławni ludzie-sławne budowle” – quiz świetlicowy
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Bohaterowie moich ulubionych kreskówek” – konkurs rysunkowy 
godz. 11.00, MBP Oddział dla dzieci i młodzieży - Zajęcia plastyczne – ramka na zdjęcia

12.08.2010 ( czwartek)
godz. 08.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Plastyczne impresje” – wyjazd do Domu Pracy Twórczej w Bielance, warsztaty plastyczne (rzeźba, 
grafika). Przy współpracy z Ośrodkiem Kultury w  Ropicy  Polskiej
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dzień zabaw sportowych
godz. 13.00, GCK ul. Michalusa 4 - „Zabawa w teatr” – zajęcia teatralne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
godz.15.00, Hala OSiR - Turniej Badmintona dla wszystkich

13.08.2010 (piątek)
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „Słońce świeci, wietrzyk wieje …” – zajęcia z twórczości poetyckiej o tytuł „Poety króla Kazimierza Wielkiego” 
z okazji 700-lecia urodzin Jego Królewskiej Mości
godz. 10.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Moje wakacje” – konkurs plastyczny
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Jak się pracuje na wakacjach…” – wizyta w Komendzie Policji
godz. 11.00 MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży - Zagadki , łamigłówki, krzyżówki

14.08.2010 ( sobota)
godz. 07.30, przy ławie w Parku Miejskim – Weekendowe truchtanie z Maratonem
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Tuwima 6 - „Mandarynka” – konkurs słowotwórczy dla uczczenia pamięci Króla Kazimierza Wielkiego

15.08.2010 (niedziela)
godz. 07.30, przy ławie w Parku Miejskim – Weekendowe truchtanie z Maratonem

16.08.2010 (poniedziałek)
godz. 10.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „A to moja rodzina – a w środku to ja” – gry, zabawy z drzewem genealogicznym
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godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Słoneczne kąpiele” – wyjście na basen
godz. 13.00,MBP Filia „Zawodzie” - Galeria Zwierząt Domowych – Najlepszy przyjaciel, czyli do serca  przytul psa” – portretujemy czworonoga.
godz. 11.00,MBP - Czy znasz Mikołaja – zagadki, zabawy dotyczące książki pt. ”Mikołajek” autorstwa R. Gościnnego i J.J. Sempego

17.08.2010 (wtorek)
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Igraszki wodne” - wyjście na basen
godz. 13.00, GCK ul. Michalusa 4 - „Ty możesz być aktorem” – zajęcia teatralne dla gimnazjalistów
godz. 13.00,MBP Filia „Zawodzie” - Z punktu widzenia kota, czyli poznajemy koci świat, kocie sprawy i sprawki,rysujemy portrety kotów „kanapowców” 
i „dachowców”
godz. 16.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - Zajęcia plastyczne w plenerze „Krajobraz Gorlic za czasów panowania K. Wielkiego”

18.08.2010 (środa)
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 -„Walka umysłów” – konkursy, turnieje sprawnościowe
godz. 11.00, MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży - Kraina Smerfów. Prezentacja multimedialna na temat Smerfów i zabawy z nimi związane.
godz. 15.00, boiska przy basenie otwartym - Zawody sportowe w „boule” dla wszystkich

19.08.2010 (czwartek)
godz. 09.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - „Piesza wędrówka” – Gorlice – miasto Kazimierza Wielkiego 
godz. 10.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Czwartkowe rozgrywki sportowe – dla sprytnego nic trudnego” – rozgrywki na boisku szkolnym
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Czasy Kazimierza Wielkiego w wyobraźni młodego czytelnika” – konkurs plastyczny (technika 
dowolna), na podst. materiałów z księgozbioru biblioteki. Współpraca z filią MBP na Zawodziu
godz. 13.00, GCK ul. Michalusa 4 - „Zabawa w teatr” – zajęcia teatralne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
godz. 15.00, MBP Filia „Zawodzie” - Galeria Zwierząt Domowych – Pająk Zwierząt Domowych – Pająk w kącie albo świerszcz za kominem, czyli skrzy-
dełka, czułki, nóżki – rysujemy owady

20.08.2010 (piątek)
godz. 11.00 MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży - Emisja filmu dla dzieci

21.08.2010 (sobota)
godz. 7.30, przy ławie w Parku Miejskim – Weekendowe truchtanie z Maratonem

22.08.2010 (niedziela)
godz. 7.30, przy ławie w Parku Miejskim – Weekendowe truchtanie z Maratonem

23.08.2010 (poniedziałek)
godz. 11.00 MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży - Zajęcia plastyczne – zakładka do książki
godz. 11.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Na skrzydłach wyobraźni” – konkurs rysunkowy
godz. 13.00, MBP Filia „Zawodzie” - Galeria Zwierząt Domowych – Gadające papugi i śpiewające kanarki – rysujemy domowe ptaszki
godz. 17.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 -  Rozgrywki sportowe na boisku w Sękowej 
godz. 17.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - Rozgrywki sportowe (Sękowa – wyjazd o 16.45, zgłoszenia do 22.07.2010)

24.08.2010 (wtorek)
godz. 10.00, GCK, ul. Michalusa 4 - „Zabawa z keyboardem” – nauka gry na instrumentach klawiszowych
godz. 10.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - „Zabawy wodne” – wyjście na basen do Wapiennego (zapisy)
godz. 10.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Drewniane fortece – Króla K. Wielkiego” – tworzenie z drewna budowli schyłku średniowiecza
godz. 13.00, MBP Filia „Zawodzie” - Galeria Zwierząt Domowych – Podwodny świat , czyli odkrywamy tajemnice naszych rybek akwariowych – zajęcia 
praktyczne - wykonujemy akwarium z rybkami

25.08.2010 (środa)
godz. 09.00, Świetlica Hali Sportowej OSiR - Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży
godz. 10.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Słoneczne kąpiele” – wyjazd na basen do Wapiennego
godz. 10.15, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Ruch to zdrowie” – zabawy z piłką na świeżym powietrzu
godz. 11.00, MBP Oddział dla Dzieci i Młodzieży - Papierowe czary origami

26.08.2010 (czwartek)
godz. 10.00, GCK, ul. Michalusa 4 - „ Śpiewać każdy może” – wykonywanie ulubionych utworów
godz. 11.00, MBP Filia „Zawodzie” - Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu – Co przydarzyło się legendarnym braciom Romulusowi i Remusowi?
godz. 15.00 MBP Filia „Zwodzie” - Galeria Zwierząt Domowych  - Świnki morskie i chomiki – poznajemy świat gryzoni, portretujemy„futrzaka”
godz. 16.00. Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - „Życie za czasów Kazimierza Wielkiego” - zajęcia plastyczne
godz. 17.00, Świetlica GCK, ul. Pod Lodownią 12 - „Niech zapłonie ognisko” – zabawy i piknik przy ognisku

27.08.2010 (piątek)
godz. 10.30, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „Rusz głową” – zabawy i gry logiczne
godz. 17.00, Świetlica GCK, filia Sokół, ul. Dukielska 73 - Turniej piłki nożnej i siatkówki (Sękowa – wyjazd o 16.45, zgłoszenia do 22.07.2010)

28.08.2010 (sobota)
godz. 07.30, przy ławie w Parku Miejskim – Weekendowe truchtanie z Maratonem
godz. 10.00, Sala GCK - Turniej tenisa stołowego  rocznik 1997 i młodsi
godz. 14.00, Stawy przy gorzelni w Kobylance - „Wakacje z wędką”

29.08.2010 ( niedziela)
godz. 7.30, przy ławie w Parku Miejskim – Weekendowe truchtanie z Maratonem
godz. 16.00, Park Miejski - „V Gorlicki Piknik Rodzinny – Piknik Europejski – Małopolska w Europie  W programie: występy artystyczne, pokaz bractwa 
rycerskiego z Biecza, konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim 

30.08.2010 (poniedziałek)
godz. 11.00, Świetlica GCK, ul. Krasińskiego 3 - „To właśnie ja” – tworzenie własnych charakterystycznych dla siebie gadżetów

31.08.2010 (wtorek)
godz. 9.00,  GCK, ul. Michalusa 4, zbiórka - „Biecz – miasto Kazimierzowskie” – międzyświetlicowa wycieczka do Biecza, zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem 

Wystawy:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – ul. Wróblewskiego 10a zaprasza na”

- Wystawa malarstwa Marka Batorskiego i artystów ukraińskich zrzeszonych przy Galerii CHUST w dniach od 6 – 25.08.2010 r.
- Wystawa malarstwa Agaty Lis i Rysunku i malarstwa Waldemara Hubnera w dniach od 27.08 – 22.09.2010 r.
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LIV Sesja Rady Miasta24 czerwca br. obrado-
wała LIV Sesja Rady Miasta. W 
porządku obrad było 11 uchwał. 
Z porządku zdjęty został projekt 
uchwały „w sprawie nadania 
Honorowego Obywatelstwa Mia-
sta Gorlice” Panu Kazimierzowi 
Kotwicy, „w uznaniu wieloletniej, 
pełnej oddania, pracy na rzecz 
naszego miasta i jego mieszkań-
ców”. Uchwałą „w sprawie zmia-
ny Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2010 rok” dokonano 
zwiększenia dochodów budżetu 
o kwotę 32 707 zł, pochodzą-
cą z odsetek od lokat. O taką 
samą kwotę zwiększono wydatki 
budżetu. Ponadto zmniejszono 

Interpelacje, zapytania, odpowiedzi
JADWIGA WÓJTOWICZ pod-

jęła temat złego stanu utrzymania 
ścieków wodnych w okolicach ulic: 
Długosza, Kochanowskiego, Batore-
go, Jesionowej, Blich, Dolnej, Oku-
lickiego, Stróżowskiej - podkreślając 
konieczność zdecydowanych działań 
w regulacji i bieżącym utrzymaniu. 
(Odp.: Miasto przystępuje do opra-
cowania planu uporządkowania go-
spodarki wodno-ściekowej. Od wielu 
lat trwały starania o uregulowanie 
tej gospodarki. Problem regulacji i 
zarządzania był wielokrotnie zgła-
szany Marszałkowi Województwa 
Małopolskiego. Do tej pory nie było 
reakcji, a to jest zadanie Marszałka. 
Miasto nie może na siebie przyjąć 
regulacji potoków, bo to są kosztow-
ne inwestycje). Druga interpelacja 
dotyczyła usuwania skutków czerw-
cowej powodzi w rejonie bloków i 
garaży przy ul. Kościuszki - prośby 
mieszkańców o pomoc w naprawie 
części jezdnej pomiędzy garaża-
mi, remontu lampy, oczyszczenia 
studzienek. (Odp.: Pomoc będzie 
udzielona). Kolejna interpelacja doty-
czyła likwidacji przejścia dla pieszych 
na oddanej do użytku ul. Bieckiej, 
na wysokości Domu Handlowego 
"PEPS" i zapytania o słuszność i 
prawidłowość tej decyzji. (Odp.: 
Wprowadzenie nowych rozwiązań 
komunikacyjnych, w tym likiwidacji 
przejścia jest zgodne z przepisami 
dotyczącymi dróg publicznych, które 
musiał wziąć pod uwagę projek-
tant). Ostatnie zapytanie dotyczyło 
stanu realizacji remontu dojazdu w 
podwórku bloku przy ul.Bieckiej 8. 
(Odp.: Miasto - MZB nie dysponuje 
środkami na realizację tego zadania. 
Jest opracowywany kosztorys. 
Będzie szczegółowa odpowiedź na 
piśmie).

FRANCISZEK PIECUCH, na-
wiązując do czerwcowej powodzi 
i zalania części Oś. Młodych, su-
gerował, że przyczyną są za niskie 
wały wzdłuż potoku Stróżowianka, 
zwłaszcza obniżenie części na wy-
sokości garaży. Prosił o rozważenie 
podniesienia wysokości wałów. 
(Odp.: Będzie fachowa analiza tego 
tematu, ale budowa wałów to zada-
nie Marszałka. Interpelacja będzie 
przekazana do Urzędu Marszał-
kowskiego). Radny zwrócił też 
uwagę na mały przekrój kolektora 
na wysokości Biecka-Okrzei, co przy 
dużych opadach deszczu powoduje 
zalewanie. (Odp.: Będzie analiza tego 
tematu. Inwestycja jest kosztowna, 
dlatego nie ma projektu. Nie ma 
specustawy dotyczącej kolektorów 
w kierunku rzek. Po analizie, w za-
leżności od kosztów, będzie podjęta 
decyzja. Wydaje się, że realizacja 
głównego kolektora ul. Konopnickiej 
odciążyłaby kolektor ul. Okrzei).

JOLANTA DOBEK prosiła 
o informację w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych w budynku ko-
munalnym przy ul. Korczaka. (Odp.: 
Pierwszy przetarg nie przyniósł 
rezultatu, nikt się chętny nie zgłosił. 
Mimo obniżenia ceny wywoławczej 
o 15 %, zainteresowania w drugim 
przetargu też nie było).

EUGENIUSZ WĘDRYCHO-
WICZ zwrócił uwagę na konieczność 
powiększenia zadaszenia przy kaplicy 
na Cmentarzu Komunalnym, zwięk-
szenie ilości ławek oraz poprawę 
nagłośnienia. (Odp.: Była szczegó-
łowa analiza wydawania środków na 
Cmentarzu Komunalnym. Uznano, 
że skoro podjęto budowę nowego 
przy ul. Dukielskiej, należy tam 
kierować środki. Ale interpelacja 
będzie wzięta pod uwagę, by zakupić 

ławki i poprawić nagłośnienie). W 
kolejnej interpelacji zgłosił, w imieniu 
mieszkańców posesji nr 9 przy ul. 
Hallera, wniosek o ustawienie znaku 
"Zakaz postoju" przy, a w zasadzie na 
chodniku dla pieszych, na wysokości 
posesji, gdyż piesi zmuszeni są 
chodzić po jezdni. (Odp.: Komisja 
sprawdzi i zadecyduje o postawie-
niu znaku). Ostatnia interpelacja 
dotyczyła niesprawności kanalizacji 
sanitarnej ul. Nadbrzeżnej i ul. Blich, 
co jest przyczyną wylewania w czasie 
większych opadów nieczystości na 
posesje i ulice. Apelował również w 
imieniu mieszkanców o podniesienie 
wałów nad rz. Ropą. ( Odp.: Sprawa 
podniesienia wałów na rz. Ropie 
zostanie przekazana do Marszałka 
Województwa Małopolskiego, bo 
to jego zadanie. W sprawie drugiej 
będzie odpowiedź na piśmie).

CZESŁAW GĘBAROWSKI 
odczytał wnioski z Walnego Zebra-
nia SM "Osiedle Młodych", w tym 
wniosek, by przedstawiciel Zarządu 
SM mógł być członkiem miejskie-
go sztabu przeciwpowodziowego. 
(Odp.: Zdaniem Burmistrza taka 
możliwość jest, ale lepszą formułą 
jest powołanie w mieście Ochotniczej 
Straży Pożarnej).

JÓZEF ABRAM zwrócił uwa-
gę, że nie otrzymał obiecanej in-
formacji związanej z poprzednią 
interpelacją dotyczącą współpracy 
m. Gorlice z miastami partnerskimi. 
(Odp.: Miasto ma podpisane umo-
wy o partnerstwie z Bardejovem 
(Słowacja), Kałuszem (Ukraina), 
Papą i Nygeryhazą (Węgry). Ze 
względu na odległość najlepiej ta 
współpraca rozwija się z Bardejo-
vem oraz Nygeryhazą. To współ-
praca prawie codzienna w zakresie 
oświaty, kultury,sportu. Papa jest 

miastem odległym od Gorlic o 600 
km, stąd spotaknia są okazjonalne. 
Zaproszenia do Kałusza pozostają 
bez odpowiedzi).

ALICJA NOWAK, nawiązując 
do interpelacji, w której przedstawiła 
sprawę zbycia przez Miasto przed 
terminem darowanych w 2000 r. 
przez Agencję Nieruchomości Rolnej 
na rzecz Gorlic nieruchomości w Ma-
łastowie, pytała, dlaczego Burmistrz 
naraża miasto na straty finansowe, a 
podatnicy mają płacić z tego powodu 
karę w  wysokości 0,5 mln zł. (Odp.: 
Jest odwołanie od decyzji Agencji. 
Zdaniem Burmistrza ANR nie ma 
szans na zapłacenie przez Miasto tej 
kwoty). Pytała też ile było interwencji 
mieszkańców w sprawie ul. Sosno-
wej Bocznej i jakie jest znaczenie 
strategiczne budowy ul. Jagodowej. 
(Odp.: Miasto opracowuje aktualnie 
koncepcję układu komunikacyjnego 
na Oś. Skrzyńskich, gdzie znajduje 
się ul. Jagodowa. Chcąc wprowadzić 
zadania do budżetu, trzeba mieć 
uregulowane kwestie własności 
gruntów, a miasto na 30% ulic nie 
ma uregulowanej własności. Roz-
mowy o wysokości odszkodowań są 
trudne. Zadania przekraczają często 
wartość działek , a zastosowanie 
specustawy stwarza dodatkowe 
koszty dokumentacyjne, które nie-
kiedy przewyższają koszt naprawy 
drogi). Trzecia interpelacja dotyczyła 
spraw oświaty. Radna apelowała, 
by burmistrz zrezygnował ze złej 
polityki oświatowej, polegającej na 
zwiększaniu ilości dzieci w oddzia-
łach. (Odp.: Samorząd dokłada do 
subwencji oświatowej 20-30% środ-
ków. Średnia oddziałów w szkołach 
podstawowych to 25,4 ucznia, a w 
gimnazjach 26,8 ucznia).

AUGUSTYN MRÓZ pytał, kto 
odpowiada za ustalenie tak licznych 
klas pierwszych - średnia ok. 30 

plan wydatków na przebudowę 
ulic o 156 500 zł. Środki te prze-
niesiono do działu – Usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych – w 
celu przeznaczenia na wywóz ok. 
300 tom odpadów powstałych po 
czerwcowej powodzi, dowóz wody 
mieszkańcom ul. Długosza i Biec-
kiej oraz naprawę uszkodzonych 
odcinków kanalizacji deszczowej. 
Zwiększono też plan wydatków o 
kwotę 23 707 zł z przeznaczeniem 
na urządzenie pasa zieleni izola-
cyjnej między ul. Parkową a rzeką 
Ropą. Jest to dofinansowanie w 

50% z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zadania, którego całko-
wity koszt wynosi 47 414 zł. Plan 
wydatków został tez zwiększony 
o 9000 zł z przeznaczeniem na 
wycenę sprzętu medycznego przez 
uprawnionego rzeczoznawcę po 
zlikwidowaniu SPZPOZ  w celu 
sprzedaży sprzętu utworzonemu 
Zakładowi „BAL-MED.”.

Ważną uchwałą podjętą 
przez Radę Miasta jest uchwała 
„w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
długoterminowej na sfinanso-

wanie zadania inwestycyjnego 
pn. „Kanalizacja sanitarna przy 
ul. Blich w Gorlicach” w kwocie 
548 698 zł, z okresem kredy-
towania w latach 2010 – 2015. 
Na drugi etap zadania, którego 
pełny koszt wynosi 800 000 zł, 
pozyskano pożyczkę z WFOSiGW 
w Krakowie w kwocie 251 302 
zł. W tej sprawie podjęto również 
uchwałę. Uchwałami Rady Miasta 
dokonano również zamiany nie-
ruchomości i wyrażono zgodę na 
ustanowienie odrębnej własności 
lokali, wyrażono zgodę na zawar-
cie kolejnej umowy dzierżawy oraz 
przystąpiono do zmiany MPZP 
„Miasto Gorlice”.
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Dzieci podzielone były na 
trzy grupy wiekowe: „Wesołe sło-
neczka” - pod opieką wychowawcy 
Marty Przybycień, „Wiskorobaczki” 
– którymi opiekowała się Izabela 
Ciemała – Pijanowska oraz „Mądre 
sówki” – z wychowawczynią Anną 
Potocką – Chmurą. Współpraco-
wała z nimi pedagog ulicy – Eliza 
Firszt. Półkolonia funkcjonowała 
dziesięć godzin dziennie, od 6.30 
do 16.30. Dzieci otrzymywały trzy 
posiłki i wodę mineralną do picia 
w butelkach. Atrakcją było sześć 
wycieczek autokarowych. 7 lipca 
był wyjazd do miejscowości Bałtów 
ze zwiedzaniem Parku Jurajskiego 
oraz zwierzyńca. 12 lipca uczest-
nicy byli w Wysowej na kąpielach 
w basenie. 14 lipca zwiedzali trasy 
turystyczne w Kopalni Soli w Boch-
ni. 16 lipca w Krynicy przebywali 
w Pijalni Wód, wyjechali na Górę 
Parkową. 20 lipca w Łękawce 
zwiedzili mini zoo, piekli kiełbaski, 
korzystali z przejażdżek konnych 

Na półkolonii TPD
Od 5 do 23 lipca br. zorganizowana była w świetlicy TPD przy 

ul. Tuwima półkolonia TPD. Na zasadach wolontariatu prowadziła 
ją Janina Augustyn – prezes TPD w Gorlicach. W półkolonii uczest-
niczyło 60 dzieci w wieku od 6 do 17 lat, w tym 35 chłopców i 25 
dziewcząt. 

i quadem.  Byli też w Muzeum 
Przyrodniczym w Ciężkowicach 
oraz w Skamieniałym Mieście. 
22 lipca wyjechali jeszcze raz do 
Wysowej, gdzie zwiedzali Pijalnię 
Wód i kąpali się w basenie. W 
każdej miejscowości mieli zapew-
niony obiad. Atrakcji nie brakowało 
na miejscu, w Gorlicach. Zajęcia 
sportowo – rekreacyjne, kąpiele 
w miejskim basenie, wycieczki do 
Policji i Straży Pożarnej, a wszystko 
dzięki środkom z Oferty Zadania 
Publicznego – „Wypoczynek dzie-
ci i młodzieży szkolnej – Lato w 
mieście 2010” – Oferta Organizacji 
Pozarządowej wspieranej przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty 
w Krakowie, środkom z Oferty 
Fundacji „Maciuś”, Urzędu Miasta 
z KRPA, SM „Osiedla Młodych”, 
dofinansowania żywienia przez 
MOPS, produktom ofiarowanym 
przez Firmę Danone z Bierunia 
oraz wpłatom pracujących rodzi-
ców. (dr)

uczniów w klasie. (Odp.: Można 
chcieć mieć klasy mniej liczne. Jeśli 
będzie odpowiednia subwencja 
oświatowa i miasto będzie stać 
na realizację pomysłu - to pomysł 
będzie zrealizowany). Radny wniósł 
o aneksowanie arkuszy organiza-
cyjnych szkół i utworzenie zamiast 
planownych ośmiu oddziałów - dzie-
sięciu klas pierwszych o liczebności 
średnio 23 uczniów. (Odp.: Decyzję 
o liczebności oddziałów oraz liczeb-
ności szkół w klasach podejmuje 
burmistrz. Ustalono 9 oddziałów 
przy planowanych 255 uczniach. 
Ale zgodnie z miejscem zamiesz-
kania zapisało się 169 dzieci. Spoza 
Gorlic zapisało się 24 dzieci. Dyrektor 
musi przyjąć dziecko zamieszkałe w 
obwodzie. Przy ośmiu oddziałach to 
24 uczniów w klasie).

RYSZARD LUDWIN, w imie-
niu mieszkańców ul. Reja, prosił o 
naprawę mostu na potoku Figa znisz-
czonego przez czerwcową powódź. 
(Odp.: To wymaga systemowego 
działania, rozważnego podjeścia, 
kompleksowej budowy. Dokonana 
została analiza skomunikowania 
mieszkańców przez tereny miasta, a 
nie gminy. Takie rozwiązanie jest w 
trakcie przygotowania. Prowadzone 
są rozmowy z właścicielami, by wy-
konać ciąg pieszo-jezdny). Interpelo-
wał również w sprawie odwodnienia 
ul. Kościuszki  - bocznej (przy komi-
sie samochodowym), pytając, kiedy 
inwestycja zostanie wykonana. (Odp. 
Istotnie przy przebudowie drogi 
krajowej, czyli głównej ul. Kościuszki 
tereny przy tym odcinku zostały po-
zbawione skutecznego odwodnienia. 
Naruszony został przepis prawa 
budowlanego. Były prowadzone 
rozmowy. Wykonany został kolektor 
deszczowy w ok. Nowodworza. Jeśli 
będzie zgoda GDDKiA przejścia przez 
te drogę krajową – zadanie zostanie 
wykonane.

JOANNA BUBAK pytała o 
realizacje zadań inwestycyjnych 
w ramach inicjatyw lokalnych, a 
szczególnie kanalizacji sanitarnej Oś. 
Dębina. (Odp.: To sprawa do zreali-
zowania przy tworzeniu budżetu na 
2011 rok). Pytała się również, kiedy 
będzie zrealizowany wniosek Komisji 
Budownictwa i Inwestycji dotyczący 
oświetlenia ul. Granicznej. (Odp.: 
Jeśli będą w budżecie  ujęte środki 
na to zadanie – zostanie wykonane). 
Ostatnie pytanie dotyczyło projektu 
organizacyjnego ruchu drogowego 
w centrum miasta po rewitalizacji. 
(Odp.: Aktualnie wprowadzane są 
projekty na czas realizacji robót. Pro-
jekt docelowej organizacji ruchu jest 

opracowany. Nie będzie radykalnych 
zmian. Część ul. Piekarskiej będzie 
promenadą).

BOGDAN MUSIAŁ  pytał, 
jak wygląda sytuacja własnościowa 
wokół garaży przy ul. Kościuszki, 
gdy teren wymaga utwardzenia po 
powodzi. (Odp.: Jest to teren miejski. 
Będzie utwardzony). Pytał również 
o stan prawny nieruchomości za 
obiektem filii GCK w Sokole. (Odp.:  
Cała nieruchomość składała się 
z dwóch części. Jedną udało się 
skomunalizować. Na drugiej wpi-
sane jest Kółko Rolnicze. Miasto 
zwróciło się do sądu, do którego 
należy decyzja).

ALEKSANDER KUMORKIE-
WICZ zwrócił się do Biura Prawnego 
Urzędu Miasta o informację, na jakim 
etapie jest regulacja stanu prawnego 
mienia o nieuregulowanym statusie 
właścicielskim, pozostającego we 
władaniu Gminy Miejskiej Gorlice. 
(Odp.: Odpowiedź będzie przekazana 
na piśmie).

MARIA CZESZYK pytała, 
kiedy będzie kontrola przewodów 
kominowych na Os. Górnym w 
związku z podtruciami niektórych 
mieszkańców. (Odp.: Przeglądy 
kominiarskie się odbyły. Nie wyka-
zały nieprawidłowości. Powodem 
podtruć są nielegalne instalacje 
c.o. wykonywane przez najemców i 
właścicieli (niewłaściwe wpięcia do 
przewodów kominowych).

ZBIGNIEW GRYGOWICZ 
podkreślił konieczność opracowania 
projektu kanalizacji i kolektora na ul. 
Konopnickiej. (Odp.: Wykonanie ka-
nalizacji deszczowej ul. Konopnickiej 
to sprawa pilna. Główny kolektor 
odciążyłby kolektor ul. Okrzei).

MARIOLA MIGDAR pytała, 
czy właściwe było naliczenie czynszu 
za trzy lata wstecz Muzeum Regio-
nalnemu PTTK w związku z nowym 
metrażem placówki, wynikłym z 
przeprowadzonej inwentaryzacji. 
(Odp.: Budynek został w przeszłości 
przekazany przez MPGK do MZB bez 
inwentaryzacji. W związku z wnio-
skiem jednej z współwłaścicielek 
budynku taka inwentaryzacja została 
przeprowadzona przez uprawnioną 
osobę. Okazało się, że metraż dzier-
żawiony przez PTTK jest większy. 
Stąd regulacja zgodna z prawem. 
Muzeum płaci minimalną stawkę 1 
zł z groszami za 1 m2 – 100 zł w 
skali miesiąca. Jeśli aneks zostanie 
podpisany, istnieje możliwość zwró-
cenia się do Burmistrza o umorzenie 
lub rozłożenia na raty zaległości 
czynszowej).
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W dniu 3 lipca br. Zarząd Osiedla nr 12 zorganizował dla 
mieszkańców osiedla wycieczkę do Krynicy i Kamiannej. Do udziału 
w niej zaproszono również pracowników Miejskiego Zepołu Szkół nr 
4, którzy zawsze chętnie i aktywnie współpracują na rzecz osiedla.

Uczestnicy wycieczki na nowo odkrywali uroki Zdroju Krynica, 
spacerując jego alejami, odwiedzając miejsca znane i nowe, które wcze-
śniej uszły uwadze, czy też nowo powstałe, bo miejscowość ciągle się 
rozwija. W dobry nastrój wprowadziła uczestników Orkiestra Zdrojowa, 
koncertująca na deptaku obok Nowego Domu Zdrojowego oraz możli-
wość korzystania z pijalni wój mineralnych prosto ze źródła.

Ekspozycja w Muzeum Nikifora Krynickiego wprawiła zwiedzają-
cych w zadumę i podziw dla sztuki nurtu prymitywizmu oraz utrwalonej 
w pracach twórcy historii miejscowości i fantazji tego małego wzrostem, 
ale wielkiego duchem, obdarzonego olbrzymią wyobraźnią artysty.

Niezapomniane wrażenie wywarło oglądanie panoramy Tatr ze 
szczytu Jaworzyny, na któą wycieczkowicze wyjechali kolejką gondo-
lową. Pogoda, jak na zamówienie, dopełniła reszty, humory wszystkim 
dopisywały. W Kamiannej, po wzmocnieniu smacznym posiłkiem i 
kawą, z dużym zainteresowaniem wysłuchano historii miejscowości 
przekazanej przez przewodnika. Poznano ciekawe, ogólne zasady 
prowadzenia pasieki, sprzęt i wyposażenie pszczelarza, życie i zacho-
wanie pszczół, wzorową organizacje pszczół w ulu i aktywną ich pracę. 
Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzają, że był to wprawdzie krótki 
pobyt, ale doskonały relaks, dobra przygoda, która na długo zapadnie 
w pamięci. W oczekiwaniu na kolejną propozycję Zarządu Osiedla, 
uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują tym, którzy przyczynili się 
do jej orgaznizacji.

Karol Mazur

KRYNICA I OKOLICE ZNANE 
I NA NOWO ODKRYWANE W piękny, słoneczny dzień, 5 lipca roku pańskiego 2010, znużeni 

starsi mieszkańcy Śródmieścia udali się autobusem na upragnioną wyciecz-
kę. Organizatorem był przewodniczący Zarządu Osiedla „Starówka” Andrzej 
Przeklasa, który nie szczędził sił, by uczestnicy byli zadowoleni w trasie i na 
postojach. Trasa wycieczki prowadziła przez Ropnicę Polską, Szymbark, 
Ropę, Grybów, Kąclową, Florynkę do słynnej z pszczelarstwa wsi Kamianna. 
Tam zwiedziliśmy muzeum pszczelarskie, z różnorodnymi ulami, specja-
listycznym sklepem pszczelarskim, świetlicą oraz pięknym kościółkiem 
w architekturze cerkiewnej. Chętni zakupili oryginalny, najwyższej jakości 
miód, zrobiony przez tamtejsze pszczoły z kwiatów z runa leśnego. Pełni 
wrażeń udaliśmy się piękną, krętą drogą do Krynicy Zdroju. Zwiedziliśmy 
centrum tego kurortu, Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy, Nowe 
Łazienki, Pijalnię Wód Mineralnych. Podziwialiśmy panoramę pięknych 
architektonicznie budynków sanatoryjnych pobudowanych na zboczach 
gór krynickich. Z żalem opuściliśmy Krynicę, by drogą nad rzeką Poprad 
dojechać do Muszyny- znanej uzdrowiskowej miejscowości. Zatrzymaliśmy 
się w centrum. Młodsi i silniejsi poszli pieszo na górę „Zazamcze”, skąd 
oglądali piękne okolice doliny Poprad. Starsi spacerowali i odpoczywali w 
parku. Następnie jechaliśmy dalej wzdłuż rzeki Poprad - trasą drogową obok 
kolejowej – do Słowacji. Zmęczeni podróżą dotarliśmy do miejscowości 
Leluchów i tam przekroczyliśmy granicę Polsko-Słowacką, obecnie otwartą, 
bez jednego nawet strażnika. Zajechaliśmy na parking prywatnego sklepu 
z zapleczem grillowym słowackiego właściciela Michała Tomko. Pod pa-
rasolem i krytą częścią budynku sklepowego, gdzie urządzono grillowisko, 
każdy grillował sobie kiełbasę przywiezioną z Gorlic. W sklepie kupowano 
różnego rodzaju napoje i słodycze. Czas grillowania umilał przewodniczący 
Andrzej Przeklasa, przyśpiewując różne wesołe piosenki i przygrywając na 
akordeonie. Imprezę zakończył nagły i obfity deszcz. Wracaliśmy zmęczeni, 
ale zadowoleni i wdzięczni organizatorom za tak miłą wycieczkę. 

Paweł Dziubina, senior ze „Starówki”

DOLINĄ POPRADU - WYCIECZKA Z GORLIC DO LELUCHOWA

11 lipca, w upalne, nie-
dzielne popołudnie na stadionie 
OSiR odbył się Festyn Chary-
tatywny dla Maksia Szymań-
skiego, niepełnosprawnego 
chłopca z Gorlic, który dzięki 
tej pięknej akcji, wrażliwości 
ludzi, darom ich serc będzie 
mógł pojechać na turnus re-
habilitacyjny. Dziesiątki daro-
czyńców nagród i fantów - na 
loterię i licytację - wśród nich 
Bronisław Komorowski, który 
podarował swoje pióro i dłu-
gopis oraz ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, którego darem serca 
był album „Ziemia Jedyna” z 
autografem. Losy rozprowa-
dzali młodzi wolontariusze, a 
każdy z losów wygrywał. Du-

NA MAKSA, BO DLA MAKSA
FESTYN CHARYTATYWNY

Inicjatorem i organizatorem tego festynu była poseł Barbara 
Bartuś. Tę z „serca płynącą” ideę wspierali starosta Mirosław Wę-
drychowicz i burmistrz Kazimierz Sterkowicz.

żym zainteresowaniem cieszyły 
się mecze piłkarskie drużyn: 
parlamentarzystów, dziennika-
rzy, samorządowców i księży. 
Licytację prowadził Dariusz 
Bohatkiewicz- znany dzienni-
karz telewizyjny, na stałe zamel-
dowany do dnia dzisiejszego 
w Gorlicach. Wspólną zabawę 
umilały zespoły muzyczne: "Bu-
rian" i Mała Generalna Paczka. 
Wszyscy - na boisku, scenie, 
w kweście - grali na maksa, bo 
dla Maksa. Wszyscy wygrali, 
bo uzbierali ponad 12 000 zł 
na turnus rehabilitacyjny dla 
Maksia Szymańskiego, dając 
świadectwo prawdziwej wraż-
liwości i solidarności. 

Roman Dziubina
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Pokaz mody był wstępem do wernisażu słowackiej artystki i jej ojca 
artysty rzeźbiarza Vladimíra Nahálki. Ojciec z córką wspólnie zaprezentowali 
wystawę zatytułowaną „Rzeźba”, na którą składały się drewniane i epok-
sydowe rzeźby, rysunki oraz ubiory.

Wystawa, którą można zobaczyć do 11 sierpnia, współfinansowana 
jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 
- Republika Słowacka 2007 - 2013.

Tym Mistrzem jest Zdzisław Wiatr – profesor nadzwyczajny 
w Instytucie Plastyki, Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, 
artysta zajmujący się grafiką, rysunkiem, malarstwem i fotografią. 
Uczniami, jego studenci – dziś absolwenci Instytutu Plastyki – 
Marcin Jakubczak, Marcin Koziarkiewicz, Łukasz Marcinek, Anna 
Mucha. Mistrz poprowadził ich szlakiem cerkwi Ziemi Gorlickiej. 
Ukazał urok tego zakątka pogranicza, zainspirował i zafascynował 
Cerkwią – Kośćiółkiem Wschodu – i widomym jego znakiem w 
Beskidzie Nikim- drewnianą łemkowską cerkwią. To niepowtarzalny 
koloryt, symbolika, tajemniczość, mistycyzm Łemkowszczyzny 
utrwalony w malarstwie i grafice Mistrza i uczniów. Wystawę można 
było oglądać w Dworze Karwacjanów w miesiącu lipcu.(dr)

Oryginalny pokaz mody w 
Domu Polsko-Słowackim

Równie profesjonalnie jak na boisku sportowym siatkarki z 
gorlickiego klubu „EXTRIM” poradziły sobie z wymagającą prezen-
tacją ubioru, do której przygotowywały się pod kierunkiem autorki 
prac Slávki Kollárovičovej – Nahálkovej.

CERKWIE ZIEMI GORLICKIEJDOLINĄ POPRADU - WYCIECZKA Z GORLIC DO LELUCHOWA
Mistrz i uczniowie
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27 czerwca br. Koło Miejskie 
PTTK w Gorlicach zorganizowało 
wycieczkę turystyczno-krajoznaw-
czą do Łupkowa (Bieszczady). Po 
drodze wstąpiliśmy do cerkwi 
greckokatolickiej w Komańczy, 
gdzie znajduje się piękny iko-
nostas z obrazami malowanymi 
- w miejsce zniszczonych - aż w 
Turcji. 

Wakacyjna wycieczka z PTTK
Po dojechaniu do Starego 

Łupkowa zobaczyliśmy malowniczy 
bieszczadzki krajobraz – połoniny, 
lasy, bezdroża – cisza i pustka. 
Są tam jednak ciekawe obiekty. 
Czynna stacja kolejowa na linii 
kolejowej z czasów austriackich 
Lwów – Sanok – Koszyce – Wiedeń 

oraz tunel na stronę słowacką o 
długości około 600 m, dla tej linii. 
Natomiast budynki służby granicz-
nej i celnej - niestety puste. 

Po dojściu do tunelu wy-
cieczka podzieliła się. Grupa górska 
przeszła szlakiem granicznym do 
Dołżycy, a grupa krajoznawcza, 

po nieudanym poszukiwaniu Chaty 
Szwejka i zwiedzeniu okolicy stacji, 
dojechała tam również.

Po spożyciu posiłku i po-
częstunku piwnym, w deszczu 
wróciliśmy do Gorlic. Odwiedzili-
śmy ciekawy, chociaż zapomniany, 
zakątek pogranicza i początek 
Bieszczad. Zapraszamy na następ-
ne wycieczki.

Tadeusz Ćwiklik

Foto: B. Lewek


