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GAUDEAMUS IGITUR…
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO „ZŁOTEGO WIEKU”

6 października br. w Dworze Karwacjanów – dostojnym, 
historycznym miejscu – odbyła się inauguracja kolejnego roku 
akademickiego Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach – projektu 
edukacyjnego Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”, który pojawił się 
w 2006 roku. Rokiem akademickim 2010/2011 uczelnia seniorów 
wkroczyła w piąty rok działalności. 

Witając słuchaczy oraz za-
proszonych gości – burmistrza K. 
Sterkowicza, wicestarostę Karola 
Górskiego, z-cę przewodniczącego 
Rady Miasta Jadwigę Wójtowicz 
i dra Leszka Strzembickiego – 
przedstawiciela Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie – Roman 
Dziubina, koordynator projektu 
powiedział: „Dziś, w dniu inaugu-
racji, mogę stwierdzić, że nie był 
to czas stracony, tak liczna grupa 
słuchaczy jest dowodem, że idea 
ustawicznego kształcenia – przez 
całe życie – była, jest i będzie ocze-
kiwana przez powiększające się 
grono „złotego wieku” – wieku ludzi 
doświadczonych, mądrych mądro-
ścią życia, pragnących żyć – mimo 
oznak przemijania – radośnie, ak-
tywnie, twórczo, przekraczać swoje 
granice i możliwości. Uczestnicząc 
w zajęciach UZW przekonujemy się, 
że podobnie jak jesień może być naj-
cudowniejszą porą roku, tak i wiek 
dojrzały może być najpiękniejszym 
okresem życia”.

Jubileuszowa inauguracja 
rozpoczęła się hymnem „Gaude-
amus Igitur” w wykonaniu działa-
jącego przy uniwersytecie chóru 
„Gloria”, pod dyrekcją Joanny 
Suskiej-Brzozowskiej oraz ślubo-
waniem złożonym przez wszystkich 
słuchaczy. Wykład inauguracyjny 
wygłosił prof. Tadeusz Aleksan-
der z UJ, kierujący od 1988 r. 
Zakładem Pedagogiki Dorosłych. 
Temat: „Społeczne uzasadnienie 
konieczności edukacji dorosłych” 
pięknie wpisywał się w cele, zadania 
i przesłanie Uniwersytetu Złotego 
Wieku w Gorlicach. 

Gorlice mają swoją monetę

GORL ICK IE  SMAKI
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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

19 października 2010 br. przejdzie do historii Gorlic. 
W tym dniu Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję oko-
licznościowej monety z serii „Miasta w Polsce - Gorlice”  o 
nominale 2 zł. Na rewersie monet, na tle panoramy miasta 
z Bazyliką Mniejszą, Ratuszem i Dworem Kawracjanów, 
ukazane są – kapliczka na  Zawodziu, gdzie po raz pierwszy 
na świecie zapłonęła uliczna lampa naftowa oraz wieża 
wiertnicza – symbol Ziemi Gorlickiej, kolebki przemysłu 
naftowego. Projektantem rewersu jest Roussanka Nowa-
kowska. Gorlicka moneta wykonana jest ze stopu Nornic 
Gold. Jest monetą okolicznościową – kolekcjonerską, 
chociaż prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Wartość tego wydarzenia zrozumieli jego miesz-
kańcy. Stąd od samego rana w punktach wymiany, które 
zlokalizowane zostały w Gorlickim Centrum Informacji 
oraz Urzędzie Miejskim ustawiły się kolejki gorliczan.   Na 
uroczystą prezentację monety, która odbyła się w Muzeum  
Dwory  Karwacjanów i Gładyszów przybyli przedstawiciele 
Narodowego Banku Polskiego z Warszawy – Jerzy Sto-
pyra – Dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego 
oraz Wiesław Gumuła – Dyrektor Oddziału Okręgowego 
NBP w Krakowie. Uroczystość  rozpoczął   gorlicki hejnał. 
Prezes NBP wręczył pamiątkowe monety osobom, które w 
szczególny sposób przyczyniły się do promowania regionu 
jako  zalążka gorlickiego przemysłu naftowego. Interesu-
jący  referat  wygłosił Mieczysław Śliwa, który przybliżył 
zebranym historię Gorlic od początku powstania miasta 
do współczesności  w kontekście rozwoju przemysłu 
naftowego. Z okazji tego wydarzenia okolicznościowy 
spektakl  pt. „Rozwój” zaprezentował Młodzieżowy Teatr 
Eksperymentalny SHADE działający przy Gorlickim Cen-
trum Kultury.

foto. P. Gajda, 

 Potwierdzają zresztą starą polską prawdę, że kobieta właśnie smakami zdobywa mężczyznę. Tymi 
Paniami są – Maria Olczyk i Izabella Grądalska – matka i córka, właścicielki Domu Weselnego „Akropol” 
i restauracji „Laguna”. Od lat rozsławiają smaki tej ziemi, hołdują polskim i regionalnym tradycjom kuli-
narnym. Zaskakują każdego roku jurorów Małopolskiego Festiwalu Smaku czy konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Znane i słynne są już gorlickie smaki Pań Marii i Izabelli: pierogi staropolskie 
razowe, pierogi z kaszanką, pierogi z soczewicą, knedle galicyjskie, buraczki galicyjskie, pierś lazurowa, 
„magnacki zadek” – szynka o tak wdzięcznej nazwie, tradycyjne łemkowskie homiłki. Jakże ważne i trafne do 
tych potraw są nalewki – ta z nagietka i kminkówka drwala. A na deser wyborne ciasta. Do już osiągniętych 
laurów doszedł kolejny – prestiżowa nagroda na tegorocznych targach „Polagra” w Poznaniu. Za pierogi 
staropolskie z kaszą gryczaną, kapustą i grzybami leśnymi gorlickie restauratorki znalazły się wśród 41 firm 
uhonorowanych tytułem „Polski Producent Żywności 2010”. To bardzo ważny konkurs. Jego idea narodziła 
się w 1977 roku w poznańskim Stowarzyszeniu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Pełna nazwa konkursu 
brzmi – „Pozytywistyczna Inicjatywa Polski Produkt Żywności”. Jego celem jest wyróżnienie i promocja 
najlepszych polskich producentów żywności. Każdego roku o ten prestiżowy tytuł ubiega się ponad 100 firm 
z całego kraju. Tym większe gratulacje dla Pani Marii i Pani Izabelli, które z rąk wicepremiera Waldemara 
Pawlaka i ministra rolnictwa Marka Sawickiego przyjmowały ten laur. I, by spełniały się wszelkie kulinarne 
marzenia! Smacznego!

Roman Dziubina

SMAKAMI PROMUJĄ GORLICE I ZIEMIE GORLICKĄ

KULINARNY SUKCES GORLICZANEK
Czy można smakami kuchni promować Gorlice i Ziemię Gorlicką – magiczną krainę 

łagodności – Pogórzan, Łemków, Pogórza i Beskidu Zielonego – nafty i wód zdrojowych, 
cerkiewek i kościółków, dworów i dworków? Dwie gorliczanki udowadniają, że można, 
że potrawami i przysmakami kuchni można rozsławić nasz region w Polsce, może „też 
gdzieś na mapie świata”.
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W tym roku imprezy miały 
głównie charakter muzyczny. Stałymi 
elementami były Dni Otwarte Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej, Cen-
trum Terapii Uzależnień i Klubu Absty-
nenta EGIDA. W pierwszym dniu odbył 
się koncert poezji śpiewanej w wykona-
niu zespołu „ZARAZ” z Młodzieżowego 
Domu Kultury. Gwiazdą koncertu był 
Arkadiusz Zawiliński z towarzyszącym 
mu Romanem Ziobro, byłym członkiem 
zespołu Stare Dobre Małżeństwo. 
Wykonali kilkanaście swoich utworów 
bluesowych. Artyści zostali nagrodzeni 

„Nie daj się zniewolić” - czyli jak spędzić mile czas bez alkoholu
„Nie daj się zniewolić” – przyjdź, zobacz, posłuchaj pod taką nazwą odbył się tegoroczny cykl imprez dla młodzieży, których inicja-

torem była Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorlicach.

gromkimi brawami. Drugi dzień pod ha-
słem „Rockowe klimaty” – odbywał się 
w Gorlickim Centrum Kultury. Zagrały 
młodzieżowe zespoły rockowe, w tym 

zespół Back Off – który został nagro-
dzony w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Zespołów Muzycznych Rockowa Noc 
2010 w Rzeszowie. Ponadto wystąpiły 

„Garage Rock, „ Driver mi Insane”. 
Atmosfera była bardzo gorąca, rockowe 
klimaty udzieliły się zgromadzonej na 
sali widowni. W sobotni wieczór odbyła 
się dyskoteka dla młodzieży z gorlic-
kich szkół miejskich. W niedzielę na 
strzelnicy LOK przy ul. Brzozowej Klub 
Abstynenta EGIDA oraz Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych zorganizowały otwarte zawody 
strzeleckie, w których oprócz członków 
zaprzyjaźnionych klubów abstynenta z 
Grybowa i Biecza, uczestniczyło sporo 
zawodników z zewnątrz. 

Tym razem bohaterkami arty-
stycznej fotografii stała się grupa 16 

„Rak’n’roll”, czyli jak nie dać wyrolować się rakowi

amazonek, młodych kobiet, które w 
walce o życie z podstępnym rakiem 
piersi, pokonując słabość ciała, często 
bezsilność i zwątpienie, stanęły przed 
obiektywem i pozwoliły stylistom, 
fotografowi, a przede wszystkim 
sobie, na powrót do codzienności 
z uśmiechem na twarzy, wiarą w 
przyszłość i nadzieją, którą starają się 
zarazić kolejne ofiary tej podstępnej 
choroby. 

Na wystawie zaprezentowano 
zdjęcia, które znalazły się w kalendarzu 
wydanym przez fundację „Rak’n’roll. 
Wygraj życie”. Założycielka fundacji 
Magda Prokopowicz zetknęła się 

z rakiem, kiedy była w ciąży. Dwa 
tygodnie po ostatniej chemii urodziła 
zdrowego synka. Kolejnym owocem 
zmagań z chorobą stało się  powołanie 
do życia fundacji „Rak’n’roll. Wygraj 
życie”. Triumf życia nad śmiercią w 
tym przypadku ma charakter wręcz 
symboliczny. 

Kalendarz jest projektem tera-
peutyczno – artystycznym mającym na 
celu zebranie funduszy na ubarwienie 
smutnych onkologicznych poczekalni, 
w których po zdrowie i nadzieję czekają 
kobiety tej nadziei pozbawione. Autor 
zdjęć wydobył ze swoich  bohaterek 
tkwiące w nich piękno i siłę, którą w 

W piątek 15 października br. w Domu Polsko-Słowackim mieliśmy okazję uczestniczyć w otwarciu wystawy pt. „Rak’n’roll”, której 
terapeutyczne przesłanie zostało zilustrowane przez Andrzeja Świetlika, fotografa stawiającego na artyzm w człowieku. 

ten sposób dzielą się z otoczeniem. 
Radość życia jedenastu miesięcy 
bije z twarzy pozujących kobiet. W 
wystawowej kolekcji zabrakło „KWIET-
NIA”, Monika odeszła w ubiegłym 
miesiącu.

 Wystawa i kalendarz „Ra-
k’n’roll’ to wizualizacja nadziei i wiary w 
wygraną z rakiem piersi, ale i wezwanie 
do systematycznej samokontroli i 
korzystania z badań profilaktycznych, 
które chorobę pozwalają wcześnie 
wykryć, a wczesna diagnoza to droga 
do wygrania z tą podstępną chorobą, 
która nie ma żadnych reguł.

Alicja Nowak

35-lecie ogrodów działkowych 
im. Władysława Łokietka w Gorlicach 
to wspaniała okazja, aby trochę 
powspominać. W lipcu 1975 roku 
decyzją Naczelnika Miasta Gorlice 
przekazano 4 ha nieużytków Polskiego 
Związkowi Działkowców. Zmieniali się 
prezesi, zarządy ogrodów, władze na 
wyższych szczeblach, ale trwali dział-

35 lat minęło kowcy i nadal upiększali swoje działki. 
Sami wybudowali drogę dojazdową, 
ogrodzili siatką teren ogrodu, pobudo-
wali altanę gospodarczą i zelektryzo-
wali ogród, doprowadzili wodę.

Z okazji 35-lecia spotkali się 
na wspólnej zabawie. Były brązowe i 
srebrne odznaki „Zasłużony Działko-
wiec” wręczane przez zaproszonych 
gości: Elżbietę Jachnik – przed-
stawiciela Małopolskiego Zarządu 

Działkowców oraz Roberta Czecha 
– prezesa Kolegium Prezesów okręgu 
Gorlice. 

Gratulacje odznaczonym złożył 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz. Przy 
poczęstunku przygotowanym przez 
samych działkowców oraz lampce 
wina miło i wesoło spędzali czas do 
późnych godzin. 

Maria Jamro

 

Od lipca br. w Środowiskowym 
Hufcu Pracy trwa realizacja III edycji 
projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrud-
nienie – Rozwój” współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym 
celem realizacji projektu jest aktywizacja 
społeczna i zawodowa młodzieży OHP 
oraz osób nieaktywnych zawodowo 
chcących uzyskać kwalifikacje zawo-
dowe. Aktualnie z projektu korzysta 19 
osób. 5 października br. rozpoczęły się 
zajęcia w ramach kursu zawodowego, 
tj. kelner-barman oraz operator wózka 
jezdniowego. W czasie trwania projektu 
beneficjenci korzystają z bezpłatnego 
wyżywienia oraz dofinansowania kosz-
tów dojazdu i ubezpieczenia. 

Zakończenie realizacji projektu 
planowane jest na grudzień 2010 r. 
Niewykluczona jest realizacja kolejnych 
edycji. 

AKTYWIZOWAĆ 
I INTEGROWAĆ
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"GORLICE 2006-2010 - to dynamiczny i zrównoważony rozwój miasta"

Inwestycje  zrealizowane w czasie kadencji
W  kadencji 2006-2010   

wykonano wiele zadań inwe-
stycyjnych, a ich realizacja była 
możliwa dzięki środkom finanso-
wym  własnym oraz uzyskanym 
spoza budżetu, o które skutecznie 
zabiegał Burmistrz Miasta. Za-
dbano o zrównoważony rozwój 
całego obszaru miasta Gorlice. 
Starano się ze zgłaszanych przez 
mieszkańców  potrzeb wybrać do 
realizacji zadania najważniejsze 
zaspakajające podstawowe po-
trzeby mieszkańców  , podnoszące 
komfort i bezpieczeństwo życia 
, wpływające na rozwój gospo-
darczy a zarazem zwiększające 
atrakcyjność dla inwestorów. Przy 
ograniczonych możliwościach 
budżetowych jest to wybór bar-
dzo trudny. Mamy nadzieję ,że 
społeczność miasta przychylnie 
oceni nasze dokonania upływają-
cej kadencji.

W okresie  4 lat wykonano 
inwestycje o łącznej wartości 
około 67,5 mln   zł. z czego   oko-
ło 12,3 mln zł.  to środki spoza 
budżetu miasta tj. ponad 18 %.  
Najważniejsze dla rozwoju miasta 
działania jakie podjęły władze to 
rozwój infrastruktury technicznej 
komunikacyjnej, turystycznej  i 
sportowej.  Inwestycje mają  na 
celu poprawienie jakości życia i 
bezpieczeństwa mieszkańców, jak 
również estetyki miasta  i ochrony 
środowiska na jego obszarze.

Do najważniejszych działań 
zaliczyć należy:

1. Rewitalizację Starówki Gor-
lic  realizowaną w ramach 
Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013 polegającą 
na przebudowie Rynku, prze-
budowie placu Dworzysko i 
wymianie nawierzchni jezdni i 
chodników ulic odcinków ulic 
Stróżowskiej, Mickiewicza 
Wróblewskiego ,Piekarskiej , 

Cichej , Wąskiej  ,Krętej ,Krzy-
wej, Strażackiej, Piłsudzkiego 
,Św. Mikołaja, Karwacjanów, 
Stromej. Całość przedsięwzię-
cia obejmuje  na całym obsza-

rze rozdział kanalizacji ogólno-
spławnej , przebudowę sieci 
wodociągowej elektrycznej i 
teletechnicznej . Na placach 
i ulicach wprowadzone będą 
elementy małej architektury  
jak kosze , ławki tablice ogło-

szeniowe , uporządkowana 
zostanie zieleń i oświetlenie. 
Koszt wykonania   całości  to 
kwota około 17  mln. zł.  -   80 
%  kosztów zostanie  pokryte 

ze środków zewnętrznych.  

2. W  ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego przygotowano do 
realizacji budowę układu ko-
munikacyjnego w  strefie go-
spodarczej  w Gorlicach wraz 
z budową skrzyżowania ulicy 
Bieckiej z ulicą Przemysłową . 
Układ komunikacyjny pozwoli 
skomunikować obecne  jak i 
nowe obszary przeznaczone 
na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Zaprojektowany 
układ dróg to ulice o szeroko-
ści 6 metrów z chodnikiem 
szerokości 2 metrów i parkin-
gami o łącznej pojemności 53 
miejsca. Łączna długość drogi 
wynosi ok. 2,6 km. Wykonane 
zostaną roboty towarzyszące 
polegające na przebudowie 
sieci ,budowie oświetlenia 
.Droga połączona zostanie z 
istniejącym układem komuni-
kacyjnym w trzech miejscach : 
z ulicą Chopina, poprzez istnie-
jącą ul. Młyńską  do ul. Bieckiej 
i poprzez skrzyżowanie do ul. 
Bieckiej. Kwota przedstawiona 
we wniosku o dofinansowanie 
to 16,5 mln.zł. .Uzyskano dofi-
nansowanie w wysokości  80 
% kwalifikowanych kosztów tj. 
ok. 13,2 mln. zł. 

3. Wybudowanie w ramach 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych na lata 
2008-2011  tzw. „Schetynówek”  
połączeń drogowych:

-modernizacja ciągu ulic 
miejskich łączących drogę krajową 
nr 28  z drogami wojewódzkimi 
nr 993 i 997 . W ramach tego 
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zadania wykonano budowę ulicy 
Żeromskiego, remont ulicy Pod 
Lodownią  ,budowę  łącznika ulicy 
Pod Lodownią z ulicą Węgierską  
, remont ulicy Armii Krajowej i 
remont ulicy Szpitalnej. Koszt 
całości robót wyniósł ok. 3,8 mln.
zł. uzyskana dotacja z budżetu 
państwa wyniosła 50 % tj. ok. 
1,9 mln.zł.

- przebudowa ulicy Bieckiej od 
mostu na potoku Stróżowian-
ka do skrzyżowania z ulicą 
Konopnicką wraz z remontem 
ulicy Bieckiej do ronda w 
Gliniku. W zakresie robót 
wykonano m.i. przebudowę 
skrzyżowania z ulicą 11 Listo-
pada, przebudowę skrzyżowa-
nia z ulicą Bardiowską, korektę 
skrzyżowań z ulicami Asnyka 
i Konopnicką. Wydzielone zo-
stały nowe pasy lewoskrętów , 
przebudowano w niezbędnym 
zakresie sieci podziemne , 
parkingi i zatoki autobusowe 
Długość całego zakresu wyno-
si 965 mb. ,  koszt wyniósł ok. 
6,1 mln. zł., z czego uzyskano 
dofinansowanie z programu  
jw. w wysokości 50%, tj. ok. 
3 mln.zł. 

4. W y b u d o w a n o  b u d y n e k 
mieszkalny wielorodzinny o 
44 mieszkaniach  przy ulicy 
Korczaka wraz z zagospoda-
rowaniem terenu przyległego. 
Budynek posiada częściowe 
podpiwniczenie  oraz użytkowe 
poddasze. Został wybudowany 
w technologii tradycyjnej. 
Wyposażony jest w instalacje 
wodociągową ,kanalizacyjną 
,gazową, elektryczną odgro-
mową i c.o i c.c.w. W zakres 
rzeczowy zagospodarowania 
terenu wchodzi ukształtowanie 
skarpy , droga dojazdowa , 
ciągi piesze, parkingi plac za-
baw i mała architektura. Koszt 
budowy wynosi  ok.6.9 mln.
zł.

W ramach działalności in-
westycyjnej wykonano szereg 
inwestycji o mniejszych zakresach 
rzeczowych i nakładach finanso-
wych , wśród których wymienić 
należy:  

1. Budowy i przebudowy dróg 
miejskich o łącznej kwocie ok. 
27,7 mln.zł.

Ważniejsze zadania z tego 
zakresu to:

- przebudowa ulicy Podkościel-
nej gdzie wykonano przebudo-

wę uzbrojenia podziemnego 
nawierzchnię  z kostki bruko-
wej, oświetlenie i parking,

- budowę ulicy Korczaka od 
nowej drogi do istniejącej tj. 
kanalizację deszczową ,nasypy 
podbudowę i nawierzchnię 
bitumiczną,

- przebudowę łącznika ulicy 
Kopernika z ulicą Krakowską 
tj. poszerzenie jezdni, wyko-
naniem chodnika .nawierzchni 
bitumicznej i infrastruktury  to-
warzyszącej drodze jak palisa-
dy, schodów , cieku liniowego 
,zjazdu do garaży,

- budowa łącznika pieszo jezd-
nego od ulicy Krasińskiego 
do ulicy Rzeźniczej  z kostki 
brukowej z obustronnymi 
bezpiecznikami,

- przebudowę  0,5 km ulicy Zie-
lonej w zakresie podbudowy 
,jezdni z masy bitumicznej i 
obustronnych utwardzonych 
poboczy,

- budowa ulicy Pięknej o jezdni 
bitumicznej z obustronnym 
chodnikiem z kostki brukowej 
,kanalizacją odwadniającą i 
oświetleniem,

- budowa ulicy Reja  o jezdni z 
kostki brukowej z zamontowa-
niem barier od strony potoku 
Figa,

-  budowa odcinka ulicy Okulic-
kiego z wykonaniem kanalizacji 
odwadniającej  bezpiecznikiem 
z kostki brukowej, nawierzch-
nią bitumiczną,

- budowa ulicy Lipowej z wyko-
naniem zjazdów, przebudową 
gazociągu, podbudową  i na-
wierzchnią bitumiczną,

- budowa ulicy Tęczowej w 
zakresie odwodnienia podbu-
dowy zjazdów i nawierzchni 
bitumicznej,

- przebudowa ulicy Makuszyń-
skiego z wykonaniem kolek-
tora odwadniającego do rzeki 
Ropy, podbudowy ,chodników 
z kostki i nawierzchni.

Wymieniono tylko niektóre 
zadania z bardzo licznych dotyczą-
cych poprawy warunków komuni-
kacyjnych . Celem umożliwienia 
dalszych  działań inwestycyjnych 
w tym zakresie sporządzono  do-
kumentacje projektowe dla:

 przebudowy i modernizacji 
ulicy Korczaka oraz budowy łącz-
nika ulicy Bardiowskiej z ulicą 11 
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Listopada  , łącznika ulicy Stró-
żowskiej z ulicą Korczaka , budo-
wy części ulicy Łokietka, budowy 
drogi wraz z parkingami od ulicy 
Krasińskiego do ulicy Rzeźniczej, 
budowy dróg na Osiedlu Dębina 
, przebudowy ulicy Sosnowej , 
budowy ulicy Słowackiej , prze-
budowy ulicy Ariańskiej, budowy 
ulicy Kochanowskiego Bocznej.

W celu poprawienia stanu 
technicznego i bezpieczeństwa  
istniejących na naszym terenie 
dróg krajowych, wojewódzkich 
i powiatowych prowadzone były  
działania z Zarządcami tych dróg.

Godnym  wymienienia jest 
wspólna budowa chodnika przy 
ulicy Dukielskiej w zakresie od-
wodnienia w postaci budowy 
kolektora deszczowego samego 
chodnika  z kostki   brukowej  za 
kwotę ok. 1,9 mln.zł., moderniza-
cja ulicy 11 Listopada, projekto-
wanie skrzyżowania drogi woje-
wódzkiej nr 979 z drogą krajową 
nr 28 i drogą powiatową nr K 1486 
.Wspólne wydatki poniesione na 
ten cel to kwota ok. 2,4 mln.zł.

Natychmiastowe działania 
podjął Burmistrz Miasta w za-
kresie usuwania skutków  klęski 
żywiołowej, jakim była ostatnia  
powódź. 

W ramach środków na 
usuwanie klęsk żywiołowych 
prowadzone są działania remon-
towe zniszczonych odcinków 
infrastruktury drogowej.

Najważniejszymi inwesty-
cjami w tym zakresie jest umoż-
liwienie dojazdu do budynków 
zlokalizowanych za Parkiem Miej-
skim w związku z powstałym na 
tym terenie osuwiskiem poprzez 
budowę kładki pieszo - jezdnej 
za kwotę ok. 2,5 mln.zł. oraz 
odbudowa zniszczonego mostku 
na potoku Figa za kwotę ok. 0,3 
mln. zł. 

Ważnymi elementami dróg 
zapewniającymi poprawę bez-
pieczeństwa w ruchu pieszym i 
kołowym na ulicach są wykonane 
oświetlenia za kwotę łączną ok. 0,8 
mln. zł.  Do nich należą:

- oświetlenie ul. Wesołej o dłu-
gości ok. 0,5 km,

- oświetlenie ul. Zakole o długo-
ści ok. 0,8 km,

- oświetlenie ul.Pod Lodownią  i 
Orzeszkowej o długości ok. 0,4 
km;

- oświetlenie ul. Zielonej o dłu-

gości ok. 0,4 km,

- oświetlenie ul.Sikorskiego o 
długości ok. 0,8 km,

- oświetlenie od schodów od ul 
Korczaka do ZUS o długości 
ok. 0,2 km,

- oświetlenie ul. Zamkowej o 
długości ok.0,3 km,

- oświetlenie ul. Sosnowej Bocz-
nej i Okulickiego o długości 
łącznej ok.1,2 km

- oświetlenie ul. Kapuścińskiego 
o długości ok.0,2 km.

Ważnym działaniem jest 
ochrona środowiska naturalnego 
na terenie miasta. Realizuje się to 
zadanie poprzez budowę kanaliza-
cji sanitarnych. W okresie kadencji 
wybudowano kolektory kanalizacji 
o długości łącznej ok. 6,5 km. za 
kwotę ok. 2,8 mln.zł .

Do nich należą:

- kanalizacja sanitarna ul. Ko-
chanowskiego bocznej,

- kanalizacja sanitarna ul. Wę-
gierskiej bocznej,

-  kanalizacja sanitarną   ul. Kor-
czaka,

- kanalizacja sanitarna Osiedla 
Dębina

- kanalizacja sanitarna ul. Pod-
zamcze 

- kanalizacja sanitarna ul. Blich

Wykonano dokumentacje 
projektowe dla budowy dalszych 
kolektorów sanitarnych ulic: Po-
cieszki, Krakowskiej, Zamkowej,  
Osiedla Dębina, Gałczyńskiego 
Dukielskiej.

Zaprojektowano również 
rozdział kanalizacji ogólnospław-
nej Osiedla Magdalena.

Ochronie środowiska służą 
zrealizowane i przygotowane do 
realizacji zadania termomoderni-
zacyjne.

Do zrealizowanych najważ-
niejszych zadań należą:

1. Modernizacja Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej przy ul. 
Jagiełły – roboty w zakresie 
wymiany stolarki okiennej ,ter-
momodernizacji ,instalacji c.o. 
,obłożenie kamieniem cokołu 
za kwotę ok. 1 mln.zł.

2. Temomodenizacja budynku 
przy ul. Konopnickiej 6, Nie-
podlegołości 2 i 4, Kromera 4, 
Norwida 2 i 4, Wyszyńskiego 
23, 27, 28.

3. Termomodernizacja MZS nr 4 

przy ul. Krasińskiego – roboty 
w zakresie docieplenia ścian, 
stropodachu, izolacji ścian 
piwnic za kwotę ok.0,8 mln.
zł.

4. Termomodernizacja MZS  nr 
3 przy ulicy Wyszyńskiego – 
roboty w zakresie wymiany 
pokrycia dachu  , remontu   
kominów i  docieplenie ścian 
budynku za kwotę ok. 0,7 mln.
zł.

W ramach  Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na 2007-2013 przy-
gotowano do realizacji poprzez 
Związek Gmin Ziemi Gorlickiej 
termomodernizacje obiektów 
użyteczności publicznej na terenie 
Ziemi  Gorlickiej  w zakresie bu-
dynków miejskich w skład których 
w zakresie budynków miejskich  
wchodzą:

- Miejski Zespół Szkół Nr 1- 
koszt  ok.1,3 mln.zł.,

- Miejski Zespół Szkół Nr 6- 
koszt ok. 2,8 mln.zł.,

- sala gimnastyczna przyMiej-
skim Zespole Szkół Nr 4- koszt 
ok. 0,5 mln.zł.,

- Miejskie Przedszkole Nr 1 – 
koszt ok. 0,8 mln.zł.,

- Miejskie Przedszkole Nr 5 – 
koszt ok. 0,8 mln.zł.,

- Miejskie Przedszkole Nr 8 – 
koszt ok. 0,7 mln.zł.,

- Gorlickie Centrum Kultury – 
koszt ok. 3,0 mln.zł.,

- Hala Sportowa OSiR - koszt ok. 
4,8 mln.zł. ,

  Dofinansowanie wydat-
ków kwalifikowanych wyniesie 
ok.50 % .

Aktualnie rozpoczęła się 
realizacja zadania . 

W treści informacji zostały 
wymienione tylko nieliczne zada-
nia, z naszego punktu  widzenia 
priorytetowe i ważne dla miasta. 

Należy sobie zadać pyta-
nia:

- czy wybór zadań  do realizacji 
był właściwy ? 

- czy należycie wykorzystano 
dostępne szanse na pozyska-
nie środków zewnętrznych ? 

- czy  właściwie wypełniono 
w upływającej kadencji 2006 
-2010  oczekiwania mieszkań-
ców  Gorlic ?

Ocena należy do nich. 
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EUGENIUSZ WĘDRYCHOWICZ 
prosił o niezwłoczne wystąpienie ze sto-
sownym pismem do Starosty Powiatu 
o wzmocnienie i zwiększenie kontroli 
przez służby policyjne sprawności 
technicznej pojazdów przerabianych z 
samochodów ciężarowych na pojazdy 
do przewożenia osób i dopuszczania 
do ruchu oraz kontroli liczby przewo-
żonych osób w busach i wszystkich 
innych pojazdach przewożących ludzi. 
(Odp.: Będzie wystąpienie wspólnie 
ze Starostą do Inspekcji Transportu 
Drogowego o przeprowadzenie pełnej 
kontroli w tym zakresie).

FRANCISZEK PIECUCH pytał, 
czy prawdą jest, że Miejskie Przed-
szkole Nr 3 przy ul. Potockiego będzie 
przeniesione do MZS Nr 4. (Odp.: Takiej 
sprawy nie ma i nie było. Rozważania 
na ten temat były, gdyż pojawiła się 
groźba rozwiązania umowy najmu 
lub zwiększenia czynszu ze strony SM 
„Osiedle Młodych).

ALICJA NOWAK pytała, jakie 
MZB podjął działania, by lokalne w 
budynku socjalnym przy ul. Reymonta 
spełniały standard lokali socjalnych. 
(Odp.: Lokalne będą remontowane 
– w każdym będzie prysznic). Pytała, 
dlaczego UM nie wyraził zgody na 
współpracę z powiatem przy realizacji 
chodnika i kanalizacji deszczowej przy 
ul. Krakowskiej i Zamkowej. (Odp.: 
Budowa chodnika nie wchodzi w 
rachubę. Miasto wyraziło zgodę na 
partycypowanie w kosztach kanalizacji 

ogólnospławnej przy realizacji tego za-
dania jako objazdu miasta). W związku 
z otrzymanymi wyjaśnieniami od radcy 
prawnego na temat statusu budynku 
przy ul. Korczaka, pytała ponownie, 
czy jest to budynek socjalny czy ko-
munalny i jakie są zamiary w sprawie 
lokali w tym bloku. (Odp.: Odpowiedź 
będzie na piśmie). Pytała się też, na 
jakim etapie są rozmowy z ANR w 
związku z koniecznością zapłaty 500 
tys. zł kary za przedterminowe zbycie 
terenów w Małastowie. (Odp.: Miasto 
nie zapłaciło i nie zapłaci odszkodowa-
nia. Postępowanie jest prowadzone 
przez Policję i Prokuraturę Rejonową 
w Nowym Sączu).

JADWIGA WÓJTOWICZ, pytała 
kiedy i jaki obiekt będzie budowała 
firma TENG na Stawiskach. (Odp.: 
Porozumienie z firmą TENG jest pod-
pisane. Będzie budowana galeria 
handlowa o powierzchni zgodnej z 
zapisami w planie przestrzennym oraz 
układ komunikacyjny. Realizowane są 
prace projektowe., które uwzględniają 
konstrukcję projektu na palach. Firma 
dofinansuje realizację układu komuni-
kacyjnego w kwocie 2,5 mln zł. Projekt 
będzie gotowy na początku 2011 roku). 
Pytała się, czy osoba fizyczna, która zło-
żyła ofertę dzierżawy i zainwestowania 
w kino „Wiarus” może oczekiwać na 
wsparcie ze strony UM. (Odp.: Inwestor 
jest zainteresowany dzierżawą parteru 
budynku, zainwestowaniem w remont 
i modernizację. Otrzyma od burmistrza 

informację dotyczącą warunków. 
Ewentualna decyzja, o dzierżawie 
może mieć charakter zarządzenia Bur-
mistrza). Podjęła też temat długotrwa-
łego konfliktu rodzinnego w jednym z 
bloków administrowanych przez MZB. 
(Odp.: Konflikty rodzinne są trudne. 
Ten jest znany władzom miasta. Było 
spotkanie ze zwaśnionymi stronami. 
Nie doprowadziło do pojednania. Nie 
ma też możliwości przyznania drugiego 
mieszkania).

AUGUSTYN MRÓZ interpelo-
wał w sprawie poprawy nawierzchni 
ścieżki łączącej ul. Blich z kładką na rz. 
Ropie. (Odp.: W najbliższych dniach 
będzie remont wykonany). 

JOANNA BUBAK pytała, jakie 
są zamierzenia burmistrza dotyczą-
ce funkcjonowania MZB. (Odp.: W 
związku z kończącą się kadencją nie 
będzie podejmowana żadna decyzja 
w sprawie organizacji i funkcjono-
wania MZB). Zabrała głos w sprawie 
niezgodnego z prawem obciążenia 
Wspólnoty Mieszkaniowej budynku 
przy ul. Wyszyńskiego 35 kosztami 
wynikłymi z pożaru. Wnioskowała o 
pokrycie tych kosztów przez miasto, 
traktując pożar jako klęskę żywiołową. 
(Odp.: Było zorganizowane zebranie 
Wspólnoty Mieszkaniowej. Ustalono, 
że kolejne odbędzie się 15 listopada. 
Jeśli na sesji będzie podjęta uchwała 
„w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności pieniężnych 

mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Miejskiej Gorli-
ce i jej jednostkom podległym”. (została 
uchwalona – red.), będzie możliwość 
rozłożenia tych należności na raty lub 
umorzenie). 

HENRYK PLATO wniosko-
wał, by Regionalna Telewizja Gorlice 
wyemitowała program informacyjny 
dotyczący prawidłowego głosowania 
w wyborach samorządowych. (Odp.: 
Będzie szeroki instruktaż w tej sprawie). 
Pytał, dlaczego nie rozpoczął się remont 
schodów prowadzących z ul. Słonecz-
nej na ul. Blich. (Odp.: Postępowanie 
przetargowe nie dało rezultatów – nie 
było ofert. Kolejne jest w trakcie).

ZBIGNIEW GRYGOWICZ podjął 
temat zwoływanego ulotkami marszu 
przeciw dopalaczom. Pytał, czy jest 
zgoda na to zgromadzenie i marsz. 
(Odp.: Policja jest o ty zdarzeniu po-
wiadomiona. Jeśli organizatorzy nie 
posiadają zgody na zgromadzenie, 
może interweniować. Cały marsz będzie 
monitorowany).

EUGENIUSZ LIANA zgłosił ko-
nieczność remontu chodnika przy bloku 
komunalnym przy ul. Korczaka. (Odp.: 
Na razie nie było pisemnej informacji o 
usterkach. Wszelkie usterki są objęte 
gwarancją wykonawcy).

BOGDAN MUSIAŁ pytał, na 
jakim etapie są przygotowania do reali-
zacji zadania „Sosnowa boczna”. (Odp.: 
Udało się wypracować kompromis. 
Będą uwzględnione poprawki. Wydano 
w tej sprawie zlecenie do geodezji. 
Kolejny krok to wystąpienie do Starosty 
o zgodę na budowę).

28 października br. obra-
dowała LVIII sesja Rady Miasta 
– ostatnie robocze obrady radnych 
V kadencji samorządu. Kadencja tej 
rady kończy się 12 listopada – stąd 
oficjalne posiedzenie, zamykające 
cztery lata samorządowej pracy dla 
miasta i jego mieszkańców odbędzie 
się 9 listopada br. Na LVIII sesji 
21 radnych podjęło 22 uchwały. 
Tradycyjnie – prawie ma każdej 

OSTATNIA SESJA RADY MIASTA
sesji – dokonano zmian w Uchwale 
Budżetowej. Cztery uchwały doty-
czyły przystąpienia do zmian w Miej-
scowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego. Dwoma uchwałami 
określili wysokość stawek podatku 
– od nieruchomości i od środków 
transportowych. Ustalono również 
minimalne stawki czynszu z tytułu 
dzierżawy i najmu nieruchomości 
stanowiących przedmiot własności 

lub prawa wieczystego użytkowania 
Gminy Miejskiej Gorlice. Określono 
szczegółowe zasady sposobu i 
trybu udzielania ulg w spłacie 
należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypa-
dających Gminie Miejskiej Gorlice 
i jej podległym jednostkom oraz 
zasady ustalania, poboru, terminów 
i wysokości stawek opłaty targowej. 
Radni podjęli tez uchwałę w sprawie 

zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
stanowiących własność Miasta 
Gorlice, dokonali zmiany uchwały 
w sprawie ustalenia stref płatnego 
parkowania, wysokości stawek 
opłat za parkowania pojazdów w 
strefach oraz wysokości opłaty 
dodatkowej i określenia sposobu 
pobierania tych opłat. Najbardziej 
dalekosiężną uchwałą jest zgoda 
na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej w obrębie Parku Miej-
skiego („Kawiarnia Parkowa”) na 
okres 25 lat.

INTERPELACJE, ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI 

W wyborach samorządowych 
zarządzonych na dzień 21 listopada 
2010r. o 21 mandatów w Radzie 
Miasta Gorlice ubiegać się będzie 
186 kandydatów, zgłoszonych przez 
5 komitetów wyborczych tj. MRS, 
PO, „Porozumienie Gorlickie”, PiS i 
SLD. O fotel burmistrza ubiegać się 
będzie 5 kandydatów: 1. Józef Abram 
zgłoszony przez MRS,  2. Zygmunt 
Fryczek zgłoszony przez PiS, 3. Wi-
told Kochan zgłoszony przez PO,  4. 
Rafał Kukla zgłoszony przez SLD, 5. 

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Jadwiga Wojtowicz zgłoszona przez 
Porozumienie Gorlickie.

Do Rady Powiatu Gorlickiego 
z Okręgu Nr 1 Miasto Gorlice o 6 
mandatów ubiegać się będzie 46 
kandydatów zgłoszonych przez 4 
komitety wyborcze tj. MRS, PO, PSL, 
PiS i SLD. 

Do Sejmiku Województwa 
Małopolskiego  w Okręgu Nr 6 obej-

mującym powiaty: limanowski, gor-
licki, nowosądecki i m. Nowy Sącz o 
6 mandatów ubiegać się będzie 112 
kandydatów w tym m.in. z Gorlic 
z listy PO Janusz Fugiel – obecny 
zastępca Burmistrza.

Burmistrz Miasta Gorlice 
informuje, że w wyborach zarzą-
dzonych na dzień 21 listopada 2010 
r. Siedziba Obwodowej Komisji 

Wyborczej Nr 6 (obejmująca ul. Ga-
jowa, Jasna, Laskowskiego, Letnia, 
Łysogórska, Mała, Michny, Milenijna, 
Nawsie, Gen. Leopolda Okulickiego, 
Kazimierza Pułaskiego, Sadowa, 
Stróżowska od nr 59 i od nr 50 do 
końca, Wesoła, Wiosenna)  będzie 
znajdować się w sali gimnastycz-
nej  I  Liceum Ogólnokształcącego 
im.  Marcina Kromera ul. Kromera 1 
(wejście przez podwórze od ul. 
Kołłątaja). Za utrudnienia serdecznie 
przepraszamy.
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Budowa kładki pieszo – jezdnej  za Parkiem  Miejskim w Gorlicach

W dobrym tempie przebie-
gają prace związane z rewitaliza-
cją Starówki. Największy postęp 
widać na Placu Dworzysko. 

Na całej powierzchni  wy-
lana została nowa posadzka be-
tonowa wzbogacona kruszywem 
bazaltowym. Zgodnie z projektem 
wszystkie wolne przestrzenie 
są wykładane  kostką granitową. 
Wykonane zostały  fundamenty 
pod nowe stragany, taras widoko-

Przebudowa  dróg dojazdowych oraz parkingów przy Miejskim Zespole Szkół nr 5

Rewitalizacja zgodnie z planem wy ze schodami  oraz podbudowa  
pod rzeźbę „Gorlickiej Tereski”, 
która obecnie znajduje się na 
głównym gorlickim rynku.  Na ul. 
Krętej trwają  prace  betoniarsko 
– zbrojarskie przy wykonaniu  
muru oporowego.  Na pozosta-
łych odcinki robót, tj. końcowy 
odcinek ul. Mickiewicza  od ul. 
Nadbrzeżnej i ul. Wróblewskiego 
prowadzone są w dalszym ciągu 
roboty ziemne pod instalacje wod. 
kan i sanitarne. 

Trwa przebudowa dróg 
dojazdowych oraz parkingów 
przy MZS nr 5 przy ul. Krakow-
skiej,

Postępowanie przetar-
gowe  wyłoniło wykonawcę  
zadania którym jest Zakład Re-
montowo- Budowlany Łukasz 
Rejkowicz z siedzibą w Grom-
niku, wykonawca takiej samej 
inwestycji zrealizowanej przy 
Miejskim Zespole Szkół nr 4 przy 

W wyniku czynnego osu-
wiska zlokalizowanego na Górze 
Parkowej w roku 2004, 2009, 
jak również w czerwcu bieżą-
cego roku wystąpiło zjawisko 
dynamicznego obsuwania się 
mas ziemnych, odłamów skal-
nych oraz drzew.  Lokalna dro-
ga wzdłuż rzeki Ropy została 
całkowicie wyłączona z ruchu, 
uniemożliwiając korzystanie z niej 
mieszkańcom pobliskich posesji 
przypominamy, że w celu sko-
munikowania tych gospodarstw z 
resztą miasta zostały opracowane 
cztery warianty rozwiązań: prze-
niesienie drogi (od ul. Kwiatowej 
bocznej) ok. 630m; budowa 
kładki pieszo-jezdnej przez rzekę 
Ropę; przeniesienie drogi (od ul. 
Kwiatowej głównej) oraz budowa 
obiektu mostowego prze rzekę 

Ropę + wykup terenu; zabezpie-
czenie istniejącego osuwiska i 
odbudowa drogi. 

Zadanie zostało zgłoszone 
do Wojewody Małopolskiego 
o dofinansowanie w ramach 
Projektu „Osłona Przeciwosuwi-
skowa”. W wyniku poczynionych 
starań ze strony Urzędu Miejskie-
go, Wojewódzki Zespół Nadzoru-
jący Realizację Projektu „Osłona 
Przeciwosuwiskowa” powołany 
przez Wojewodę Małopolskiego 
rekomendował to zadanie oraz 
pozytywnie zaopiniował wniosek 
Urzędu Miejskiego o dofinanso-
wanie z budżetu państwa w 2010 
roku rozwiązania polegającego 
na opracowaniu dokumentacji 
projektowej oraz budowy kładki 
pieszo – jezdnej według jednej 
z przedstawionych koncepcji. 

7 czerwca br. otrzymaliśmy 
promesę z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  w 
wysokości 2.685.600 złotych.

Następstwem tego było 
wszczęcie postępowania przetar-
gowego na „Opracowanie doku-
mentacji projektowej i wykonanie 
kładki pieszo – jezdnej w Parku 
Miejskim w Gorlicach w związku 
z niemożnością efektywnej sta-
bilizacji osuwiska wzdłuż alejki 
parkowej w Parku Biechońskie-
go”. Wykonawcą, wyłonionym w 
wyniku przeprowadzonego postę-
powania, została firma SAMSON 
Sp. z o.o. z Tarnowa. Cena ofer-
towa za wykonanie przedmiotu 
umowy (projekt i wykonawstwo) 
wynosi 2.384.490,00 złotych. Z 
kwoty tej 80 % zostanie dofinan-
sowane ze środków na usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych. 16 
lipca br. w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
w Warszawie został   złożony 
wniosek wraz z niezbędnymi za-
łącznikami, a w  dniu 27 września 
br. zawarta umowa pomiędzy 
Ministrem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, a Gmina Miejską 
Gorlice w sprawie udzielenia do-
tacji celowej z budżetu państwa 
na dofinansowanie zadania. 

Planowany obiekt, to kład-
ka o rozpiętości około 65 m. 
Szerokość kładki  - 5,68 m, w 
tym jezdnia  szerokości 3,0 m, 
jednostronny chodnik szerokości 
1,5 m. Firma Samson Sp. z o.o. 
przystąpiła do prac. Termin wy-
konania zadania jest bardzo krótki 
– koniec bieżącego roku. 

ul. Krasińskiego. Wartość robót 
wynikająca z  przetargu  to -  
449.412,00 zł. 1 października br. 
przekazany został plac budowy  i 
w tym samym dniu firma rozpo-
częła prace zabezpieczając plac 
budowy i dokonując  demontażu 
poszczególnych elementów  dro-
gi i chodników.

Aktualnie zrealizowana jest 
już część  opaski wokół budynku 
szkoły wraz z częścią chodników 

od strony boisk sportowych przy 
szkole. Krótki, bo 70 dniowy  
cykl realizacji zadania wymusza 
na wykonawcy  pełną determina-
cję i zaangażowanie. W ramach 
tej inwestycji wykonana zosta-
nie: wymiana nawierzchni dróg 
na kostkę brukową (1191m2), 
wykonanie  parkingów z  kostki 
brukowej w ilości (201m2) oraz 
wykonanie chodników z kostki 
brukowej (369m2). Równolegle 

z robotami  drogowymi  realizo-
wany będzie rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację 
deszczową (130 m) i  sanitarną 
(56 m). W ramach tego zadania  
wykonana zostanie przebudowa 
istniejących linii kablowych S.N 
15kV, linii kablowych, elektrycz-
nych oraz  wykonane będzie 
oświetlenie terenu szkoły po-
przez zainstalowane na budynku  
10 opraw oświetleniowych.

      Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że w roku bieżącym zawarta została umowa pomiędzy Urzędem Miejskim w Gorlicach – 
Rynek 2, a Lecznicą Zwierząt w Gorlicach - Kościuszki 44A, prowadzoną przez lek. weterynarii Daniela Cieślę. Umowa dotyczy wyłapywania 
bezdomnych  zwierząt (psy) wyłącznie na zlecenie służb komunalnych, Policji i Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Gorlice.  

Bezdomne, wyłapane psy przetrzymywane są około 2 tygodni na terenie gminy. Czas przetrzymywania wyłapanego zwierzęcia zależy od 
stanu jego zdrowia i możliwości znalezienia dotychczasowego lub nowego właściciela. W przypadku braku zgłoszenia o zaginięciu lub braku 
zainteresowania pies przekazywany jest do schroniska w Nowym Targu. Lecznica posiada również informacje na temat psów wyłapanych w 
innych gminach sąsiadujących z Gorlicami.   

Wszelkie informacje na temat zaginionych psów udzielane są w lecznicy  lub pod numerami tel: 18/352 76 93, kom.  692 912 246. w 
godzinach 8,00 - 18.00 

Komunikat dla mieszkańcow w sprawie zaginionych psów z terenu miasta Gorlice
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38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

19 października br. odbyła 
się skromna uroczystość upamięt-
niająca postać wybitnego gorlicza-
nina Jana Benisza ps. Jastrząb, 
patrioty, kwatermistrza Komendy 
Obwodu Gorlice AK, głównego 
organizatora pomocy ludności pol-
skiej, wysiedlonej z Poznańskiego i 
Górnego Śląska do Gorlic oraz dla 
ludności żydowskiej zgromadzonej 
w gorlickim getcie.  Nie był gorlicza-
ninem z urodzenia. Urodził się 26 
kwietnia 1891 r. w Nowym Sączu w 
rodzinie kolejarskiej. Tam ukończył 
liceum. Przed I wojną światową 
przybył do Gorlic, gdzie założył 
rodzinę i rozpoczął pracę urzędnika 
skarbowego. Zbierał i gromadził pa-

miątki z historii i kultury regionalnej, 
zwłaszcza z bitwy pod Gorlicami, 
działalności niepodległościowej. Był 
wybitnym działaczem TG „Sokół”. 
W latach 1923-39 mieszkał, praco-
wał i utrwalał polską państwowość 
na Górnym Śląsku. Za te zasługi 
otrzymał Krzyż Zasługi i Gwiazdę 
Górnego Śląska. We wrześniu 
1939r. opuścił Górny Śląsk i za-
mieszkał ponownie w Gorlicach. 
Pracował jako kierownik Urzędu 

TABLICA PAMIĘCI
Aprowizacji, podejmując równo-
cześnie działalność konspiracyjną. 
Był dwukrotnie aresztowany przez 
gestapo. To drugie – w październiku 
1943 r. – zakończyło się tragicznie. 
19 października został – wraz z 
synami Lechem i Mieczysławem, 
żołnierzami AK – rozstrzelany w 
Rozwadowie, dziś dzielnicy Stalowej 
Woli. W 67 rocznicę tego dramatu, 
burmistrz Kazimierz Sterkowicz, w 
towarzystwie Jana Jurusia – preze-

sa Światowego Związku Żołnierzy 
AK – koło w Gorlicach, Jana Ryby – 
prezesa gorlickiego gniazda TG „So-
kół”, kierowników Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Sportu UM – Aleksandra 
Augustyna i Jerzego Knota oraz 
licznie zgromadzonej rodziny, w tym 
córki Jana Benisza, Marii Boczoń, 
złożyli wiązankę kwiatów i zapalili 
znicz pod tablicą umieszczoną na 
domu Państwa Boczoniów przy ul. 
Stróżowskiej, upamiętniającą tych, 
którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli 
„swój życia los”. 

Roman Dziubina

Fot. J. Knot
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Jeden z najciekawszych rockowych głosów w Polsce, przez 
wielu krytyków uznany za godnego następcę Czesława Niemena. 35- 
letni Gienek Loska w swojej muzyce łączy elementy muzyki rockowej 
z lat 60. i 70., bluesowej szczerości z niebanalnymi tekstami. Jego 
koncerty przez wielu są porównywalne do klimatów towarzyszących 
koncertom południowo amerykańskich muzyków: artysta, który tworzy 
porywające i niepowtarzalne widowisko. Przez wiele lat wokalista 
krakowskiej formacji Seven B, która na swoim koncie miała trzy płyty 
CD, trasy koncertowe po całej Europie, a także - jako jedyny polski 
zespół - zakwalifikowała się do listy przebojów południowo-amery-
kańskiej rozgłośni radiowej. Od kilku lat lider zespołu Gienek Loska 
Band, z którym koncertuje po całym kraju, a także muzyk sesyjny 
mający na koncie współpracę m.in. z Alkiem Mrożkiem (muzyk Dwa 
plus Jeden; Porter Band; Recydywa). Gienek Loska jest laureatem 
"Szansy na Sukces", a także programu "Mam Talent". Zapraszamy na 
koncert do sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury - 7 listopada 
(niedziela) 2010r. o godzinie 20.00. Bilety: 12 zł - przedsprzedaż 
(GCK,MDK), 17 zł - w dniu koncertu.

GIENEK LOSKA BAND

Polska jesień jest pełna nastrojowości. Dziedziną sztuki, 
która w pełni wyraża nastroje  jest muzyka poważna – zwłaszcza 
kameralna. Gorliccy melomani mają to szczęście, że jesienią, w 
grodzie Dersława, w jego rezydencji Dwór Kawracjanów odbywa się 
Gorlicka Jesień Muzyczna. W tym roku koncerty odbywały się 21 i 23 
października. Trzeci, niedzielny, odbył się w kolegiacie pw. Bożego 
Ciała w królewskim Bieczu. Nastrojowość czwartkowego koncertu 
wywołał repertuar i wykonawcy: Schumann, Brahms, Chopin w mu-
zyce fortepianowej Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej i pieśniach 
Urszuli Kryger – jednej z najbardziej znanych mezzosopranistek. W 
sobotnie popołudnie w wiekowych murach Dworu Karwacjanów roz-
brzmiewały kwartety, kwintety Szumanów – Roberta i Franciszka, w 
wykonaniu Kwartetu Camerata. A w niedzielę, w kolegiacie bieckiej 
dwa kwartety – Kwartet Śląski i Kwartet Camerata wywołali jesienne 
nastroje muzyką Mendelssohna Bartolda i Rainholda Gliera. 

GORLICKA JESIEŃ MUZYCZNA

W dniu 13 października br. przedstawiciele Miasta Gorlice 
uczestniczyli  w Konferencji wójtów, burmistrzów i prezydentów 
samorządów zaangażowanych w kampanię „Postaw na rodzinę!”., 
zorganizowanej  przez Krakowską Akademię Profilaktyki i  Miasto 
Kraków, Uroczystość połączona była z wręczenia certyfikatu Samorząd 
Przyjazny Rodzinie przez wiceprezydent Krakowa Elżbietę Lęcznaro-
wicz.   W imieniu Miasta Gorlice certyfikat odebrała Pani Sekretarz  UM 
Gorlice Maria  Kuźniarska -  Pęczek oraz  Zbigniew Grygowicz – Lider 
Miejskiej Koalicji  przeciw Przemocy w Rodzinie. Konferencja stała się 
wielkim forum liderów kampanii „Postaw na rodzinę!” Dzięki  wspar-
ciu Prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, w sali sesyjnej 
krakowskiego Magistratu samorządowcy z całej Polski dyskutowali o 
wspieraniu rodziny w ramach działań profilaktycznych.  

Gorlice - Samorząd 
Przyjazny Rodzinie
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8 października br. minęła 100 
rocznica śmierci Marii Konopnickiej – 
pisarki, na której wierszach, nowelach, 
książeczkach dla dzieci wychowały się 
całe pokolenia Polaków w czasach 
niewoli, międzywojnia i powojnia. 
„Moja książeczka”, „O Janku Wędrow-
niczku”, „O krasnoludkach i sierotce 
Marysi”, „Nasza szkapa”, „Mendel 
Gdański”, „Śpiewnik historyczny”, 
„Pan Balcer w Brazylii” czy „Rota” 
– uczyły wrażliwości na krzywdę dru-
giego człowieka, miłości do Ojczyzny, 
do łez wzruszały dzieci i dorosłych. O 
wielkości pisarki najlepiej zaświadcza 
ofiarowany jej w darze narodowym z 
okazji 25-lecia twórczości dworek w 
Żarnowcu, w 1902 r. By uczcić pamięć 
zapominanej dziś poetki i nowelistki, 
grupa 80 słuchaczy Uniwersytetu 
Złotego Wieku odwiedziła 14 paź-
dziernika br. ten dworek – muzeum. 
Poznali miejsce, w którym spędziła 
ostatnie lata swego życia. Z Żarnowca 
blisko do Bóbrki – skansenu prze-
mysłu naftowego. Z dumą słuchali 
informacji podkreślającej, że Gorlice i 
Ziemia Gorlicka są ważnym miejscem 
w historii tego przemysłu. Zasłużona 
chwila odpoczynku w kurorcie Iwo-
nicz Zdrój – obiad i spacer po deptaku. 
Stąd przejazd do rezerwatu przyrody 
Prządki – niezwykłego i bajecznego 
cudu natury. Pełni przeżyć i wrażeń 
zatrzymali się jeszcze przy potężnym 
zamczysku Kamieniec w Odrzykoniu, 
którego historia stała się kanwą „Ze-
msty” Aleksandra Fredry. A wszystko 
w nastroju jesieni – porannej mgły, 
południowego słońca, opadających 
liści i zmierzchu dnia. 

Roman Dziubina

„ZŁOTY WIEK” Z WIZYTĄ U MARII KONOPNICKIEJ

fot. R. Schindler


