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PIKNIKIEM RODZINNYM POWITANO LATO
26 czerwca br. na Jarmarku Pogórzańskim odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez GCK. Na scenie reprezentowały się: 

Orkiestra Dęta w Koncercie Jubileuszowym z okazji 90-lecia istnienia, Zespół "Back OFF", laureaci konkursu "Ja też mam talent", "Just 
do it", "Rythm & Dance", "Przystanek Mrówkowiec". Wiele atrakcji dla dzieci przypomniało, że rozpoczęło się lato i wakacje. Program 
lata z GCK na stronie 8-9.
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K U R I E R  G O R L I C K I

Zaproszonych gości witał mu-
zyką i piosenką zespół z MDK „Zaraz”, 
a dobrym słowem starosta gorlicki 
Mirosław Wędrychowicz i Grażyna 
Rychlicka-Schirmer – dyrektor Cen-
trum Terapii Uzależnień w Gorlicach, 
która przypomniała ćwierć wieku 
„siania ziarna nadziei”, której potrze-
bują osoby zagubione, uzależnione, 
współuzależnione, które utraciły wiarę 
w siebie, sens życia i działania. Tym 
wszystkim, którzy próbowali i próbują 
wyjść z tej, zdawałoby się „ślepej 
pułapki” alkoholizmu, pomagała – 
najpierw od stycznia 1986 r. Poradnia 
Leczenia Odwykowego, wyodręb-
niona ze struktury Poradni Zdrowia 
Psychicznego. Od początku kieruje nią 
Grażyna Rychlicka-Schirmer, która 
zatrudniała pierwszych pracowników 
– pielęgniarkę Genowefę Michniak 
i socjologa Witolda Kochana, dziś 
burmistrza Gorlic. Wspominając 
te pionierskie czasy – a to z jego 
inicjatywy powstał przy poradni Klub 
Abstynenta – wyraził podziękowanie 
Pani Grażynie, dzięki której znalazł 
w Gorlicach pracę, pozostał, a dziś 
może być burmistrzem tego miasta. 
Wspomnień było wiele! Najbardziej 
wzruszające były tych, którzy dzięki 
Poradni, od 2007 r. Centrum Terapii 
Uzależnień, odzyskali nadzieję, zapał, 
nauczyli się stawiać czoło trudno-
ściom życia i sami stali się siewcami 

TO JUŻ 25 LAT - JUBILEUSZ CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ
21 czerwca br. w kasztelu w Szymbarku odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia lecznictwa odwykowego na terenie powiatu gorlickiego. 

dobra oraz radości ludzi. Do takich należy Jan Taboł, prezes Klubu Abstynenta „Egida” w Gorlicach, który dziękował w 
imieniu własnym, jak również całej społeczności klubowej „wszystkim ludziom, którzy pomagają ludziom”. Najbardziej 
pozostały mu w pamięci spotkania w „baraku” – później od 1996 r. poradnia otrzymała, dzięki inicjatywie ówczesnego 
dyrektora ZOZ, dra Franciszka Rachla, nowy lokal po zaadoptowanej kotłowni – oraz „dwie panie, Pani Grażyna i Pani 
Małgosia (dr Małgorzata Pruchnicka-Bukowska), które z wielkim zaangażowaniem – powiem z pasją prowadziły zajęcia 
terapeutyczne, w których uczestniczyłem, które dobrze wspominam, a które – jak widać – przyniosły efekty”. Wyraził 
wdzięczność „tym wszystkim – psychologom, terapeutom, lekarzom, pielęgniarkom – którzy mają wielkie serca i chęć 
niesienia pomocy ludziom, którzy często nie doświadczyli w swoim życiu miłości”. Obecnie w CTU zatrudnionych 
jest 9 terapeutów, 3 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień oraz 3 specjalistów terapii uzależnień w trakcie 
procesu certyfikacji. Współpracują z 4 lekarzami specjalistami psychiatrami. Wzruszający był moment wręczenia przez 
pracowników symbolicznego Oskara dla dyrektor Grażyny Rychlickiej-Schirmer, która od 25 lat jest „siewcą nadziei dla 
tych, którzy potrzebują wyjść z „matni” współuzależnień. 

(dr)

11 czerwca br. w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. 
Paderewskiego w Gorlicach odbył się 
Koncert Jubileuszowy – uroczystość 
z okazji 35-lecia tej placówki oświa-

KONCERT 35-LECIA dyrektorem do 1987 r. był Tadeusz 
Filar. Dzięki przychylności władz 
samorządowych i staraniom nowego 
dyrektora Włodzimierza Łasaka, Ro-
dziców, Rady Pedagogicznej i NSZZ 
„Solidarność” szkoła przenosi się do 
budynku po byłym Komitecie Miej-
skim PZPR przy ul. Wróblewskiego 
– obecnej siedziby. Polepszają się 
zdecydowanie warunki nauki, a 
własna sala koncertowa sprawia, że 
szkoła coraz szerzej rozwija kulturę 
muzyczną w środowisku, uświetnia 
lokalne imprezy, organizuje koncerty, 
przeglądy. W 1993 r. patronem szko-
ły zostaje Ignacy Jan Paderewski. 
Placówka jest współorganizatorem 
Gorlickich Konfrontacji Akordeono-
wych, propaguje muzykę wśród 
dzieci, uświetnia uroczystości miej-
skie i powiatowe. Dziś, pod dyrekcją 
Henryka Rąpały Państwowa Szkoła 
Muzyczna I ST. W Gorlicach ma 
swoją rangę i uznanie w lokalnym 
środowisku. 

(dr)

towo-kulturalnej na Ziemi Gorlickiej. 
W tym święcie gorlickiej Melpomeny 
uczestniczyli: posłanka RP Barbara 
Bartuś, burmistrz Witold Kochan, 
starosta Mirosław Wędrychowicz, 

przewodniczący Rady Powiatu Gor-
lickiego Marek Bugno, radny Sej-
miku Wojewódzkiego Paweł Śliwa, 
przewodniczący Komisji Oświaty RM 
Augustyn Mróz. 

Szkoła rozpoczęła działal-
ność 1 września 1975 r. Twórcą i 

fot. Ewa Żarnowka
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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 - Witold Kochan, 
Z-ca Bur mi strza - Janusz Fugiel, Se-
kretarz - 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 Przestrzen-
nej - 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 Ze-
wnętrznych - 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. Rzecznik Prasowy - Jakub Krzy-
szycha, wew. 229

11. Radca Prawny - tel. wew. 223.
12. Samodzielne Sta no wi sko d/s 

BHP, Henryk Ję drze jow ski, tel. 
wew. 285.

13. Samodzielne Stanowisko d/s 
Audytu - Daniel Janeczek, wew. 
253.

14. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Kontroli - Franciszek To masz-
kie wicz, tel. wew. 285.

15. 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.

16. 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: wtorek  13.30  15.30, Zca 
Burmistrza Środa  14.00  15.30

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

26 czerwca br., w niedzielny poranek, mieszkańców gorlickich 
osiedli w dobry nastrój wprowadzały znane dźwięki, melodie, przeboje 
orkiestry dętej. Tak witała i zapraszała na swój Jubileuszowy Koncert 
Orkiestra Dęta Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. Prof. Jana 
Skowrońskiego. Bo nasza Jubilatka skończyła w tym roku 90 lat. To 
część historii naszego miasta. Ważna część, bo kulturalna, muzyczna. 
90 lat temu, w 1921 roku grupa miłośników muzyki założyła w Gliniku 
Mariampolskim Towarzystwo Muzyczne „Harmonia”, które ogromnym 
wysiłkiem, dobrowolnymi składkami pracowników Fabryki Maszyn i 
Rafinerii zebrało środki i odkupiło komplet używanych instrumentów 
dętych pułku artylerii w Nowym Targu. „Niby nic, a tak to się zaczęło…” 
W Kasynie Robotniczym, pod batutą profesora Jana Skowrońskiego 
ćwiczyli, grali na balach, zabawach, ilustrowali muzyczne nieme wów-
czas filmy. Szybko wpisali się w pejzaż Gorlic. Grali na uroczystościach 
państwowych, religijnych, swoją grą podbijali serca gorliczan, bo „jest 
w orkiestrach dętych jakaś siła..”. I tak jest do dziś, chociaż swoje 

JUBILATKA MA 90 LAT
ORKIESTRA DĘTA W GORLICACH

najwyższe wzloty miała orkiestra 
po II wojnie, jako Orkiestra Zakła-
dowa Fabryki Maszyn i Sprzętu 
Wiertniczego „Glinik”. Były to 
czasy dyrektorowania Kazimierza 
Kotwicy i dyrygowania Czesława 
Jaśkowskiego oraz Jana Wlazełki. 
45 muzyków, fanfarzyści, werblist-
ki. Koncerty w kraju i za granicą. 
Galowe górnicze mundury, pióro-
pusze. Gdy batutę przejął kapel-
mistrz Roman Rzeszutek orkiestra 
nabrała nowego wspaniałego 

brzmienia. Nagrody, puchary. Powitanie w Gorlicach prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego… Dziś pod 
batutą Tadeusza Wróbla, w ramach Stowarzyszenia Miłośników Muzyki im. Prof. Jana Skowrońskiego, nowe 
pokolenie przekonuje wszystkich, że wciąż jest w Orkiestrze Dętej jakaś siła… - Sto lat! – „Kurier” życzy!

(dr)
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SKŁADANIE ODPADÓW

16 maja, z inicjatywy burmi-
strza Gorlic, odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego spotkanie 
w sprawie sposobu składowania od-
padów na składowisku firmy Empol 
przy ulicy Bieckiej. O uciążliwości wy-
nikającej z docierania nieprzyjemnych 
zapachów do mieszkań przy osiedlu 
Mariampol informowali burmistrza 
sami mieszkańcy osiedla, sprawa 
była również przedmiotem interpelacji 
złożonej przez radnego Zbigniewa 
Grygowicza. Podczas spotkania padła 
deklaracja ze strony firmy, że zostaną 
zamontowane specjalne kurtyny, 
które w znaczący sposób powinny 
ograniczyć przedostawanie się na 
zewnątrz nieprzyjemnych zapachów. 
Dodatkowo, urzędnicy starostwa 
i Urzędu Miejskiego zapowiedzieli 
prowadzenie regularnych kontroli w 
zakładzie pod kątem prawidłowości 
składowania  odpadów.

O ROCZNICACH Z TARNOWEM

17 maja burmistrz Witold Ko-
chan, uczestniczył wraz ze Starostą 
Gorlickim Mirosławem Wędrychowi-
czem, w spotkaniu z władzami powiatu 
tarnowskiego. Podczas rozmów ze 
Starostą Tarnowskim Mieczysławem  
Krasem, ustalono w jaki sposób podej-
mowane będą wspólne starania o god-
ne uczczenie zbliżających się setnych 
rocznic wybuchu I wojny światowej 
i bitwy pod Gorlicami. Ustalono, że 
gorliczanie i tarnowianie będą zgodnie 
współpracować przy obchodach 
rocznicy I wojny światowej oraz prze-
łomowych bitew, które miały miejsce w 
naszym regionie. W 2014 roku główny 
akcent zostanie położony na obchody 
100 - lecia bitwy pod Łowczówkiem 
(pow. tarnowski), a rok później, w 
100-lecie bitwy pod Gorlicami  ciężar 
obchodów rocznicowych zostanie 
przeniesiony do naszego powiatu. 

ROZMOWY O OBWODNICY

20 maja burmistrz Gorlic Witold 
Kochan spotkał się z Dyrektorem Za-
rządu Dróg Wojewódzkich Grzegorzem 
Stechem. Podczas rozmowy uzgodnio-
no, że Miasto Gorlice i Powiat Gorlicki 
wystąpią do Urzędu Marszałkowskiego 
z wnioskiem o współfinansowanie 
przez Województwo  Małopolskie opra-
cowania koncepcji budowy obwodnicy 
Gorlic. W przyszłym opracowaniu 
uwzględnione byłyby dwa warianty 
przebiegu obwodnicy – w pierwszym 
przypadku biegnącej na południe od 
Gorlic, a w drugim - prowadzącej od 
Ropicy Polskiej do Stróżówki.

UMOWA INTENCYJNA

20 maja wiceburmistrz Janusz 
Fugiel podpisał w imieniu Miasta Gor-
lice, wraz z 22 jednostkami samorządu 
terytorialnego deklarację o wsparciu 
dla idei budowy, przebiegającej przez 

SERWIS PROSTO Z RATUSZA
powiat gorlicki, drogi Busko Zdrój – 
Tarnów – Barwinek i umieszczenia 
tej inwestycji do Krajowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
Spotkanie, podczas którego podpisano 
umowę intencyjną zorganizował w Tar-
nowie wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego Roman Ciepiela.

KONSUL FRANCJI W GORLICACH

Na zaproszenie burmistrza 
Witolda Kochana 22 maja w na-
szym mieście i na terenie powiatu 
gorlickiego gościł Konsul Generalny 
Republiki Francuskiej w Krakowie 
Alexis Chahtahtinsky. Konsul z Bur-
mistrzem uczestniczyli między innymi 
w uroczystości otwarcia majówki w 
Stadninie Koni Huculskich w Regieto-
wie, zwiedzili również miejsca związane 
z bitwą pod Gorlicami oraz przemysłem 
naftowym. Wizyta Konsula Francuskie-
go w Gorlicach zaowocowała m.in. 
nawiązaniem kontaktu z Światowym 
Ośrodkiem Pokoju w Verdun. 

DĄB MŁODZIEŻOWEJ RADY

23 maja burmistrz Witold Ko-
chan był obecny na ostatniej w koń-
czącej się kadencji sesji Młodzieżowej 
Rady Miasta. Po sesji młodzież wraz 
z Burmistrzem, Przewodniczącym 
Rady Miasta Bogdanem Musiałem i 
opiekunką MRM Mariolą Migdar zasa-
dzili w Parku Miejskim dąb. Posadzenie 
drzewa zwieńczyło tegoroczne akcje 
gorlickiej młodzieży uwrażliwiające 
mieszkańców na konieczność popra-
wy stanu środowiska naturalnego w 
naszym mieście.

Z ZARZĄDAMI O SENIORACH

24 maja, z udziałem burmistrza 
W. Kochana, odbyło się spotkanie 
Pełnomocnika Burmistrza ds. społecz-
nych z przewodniczącymi zarządów 
gorlickich osiedli. Podczas spotkania 
Pełnomocnik przekazał informacje nt. 
programów wdrażanych z jego inicjaty-
wy przez Miasto Gorlice, tj. „Seniorskie 
Pary”, tworzenie lokalnego centrum 
wolontariatu i osiedlowych klubów 
seniora. Pomoc zarządów osiedli jest 
kluczowa dla sprawnego przeprowa-
dzenia planowanych zamierzeń.

ZNALEŹĆ ROZWIĄZANIE DLA PRZED
SZKOLA

Również 24 maja, burmistrz 
Witold Kochan spotkał się z Zarzą-
dem Spółdzielni „Osiedla Młodych” i 
radnymi z tego okręgu wyborczego w 
celu rozwiązania problemu Miejskiego 
Przedszkola nr 3. Spółdzielnia planuje 
przeprowadzenie termomodernizacji 
w budynku przy ulicy Potockiego, w 
którym mieści się przedszkole pu-
bliczne, proponując Urzędowi przejęcie 
zobowiązań finansowych związanych 

z pracami remontowymi, drastyczną 
podwyżkę czynszu dzierżawnego bądź 
wykup lokalu wraz z koniecznością 
jego remontu. Burmistrz optuje za 
utrzymaniem przedszkola w dotych-
czasowej lokalizacji, jednak decyzję co 
do wyboru jednej z opcji, chce podjąć 
wraz z radnymi Rady Miasta .

ROZMOWY O „CEPELIADZIE”

25 maja odbyło się pierwsze 
spotkanie organizacyjne, z udziałem 
burmistrza Witolda Kochana i starosty 
Mirosława Wędrychowicza, nt. udziału 
Miasta i Powiatu w Targach Sztuki 
Ludowej i Rękodzieła w Krakowie w 
sierpniu 2011 roku. Urząd Miejski zde-
cydował się na udział w „Cepeliadzie” 
z uwagi fakt, że płyta krakowskiego 
Rynku, na którym zaprezentuje się nasz 
region, to bezsprzecznie najlepsza po-
wierzchnia promocyjna w południowej 
części Polski. 

NOWY INWESTOR O ELEKTROCIE
PŁOWNI

30 maja burmistrz Witold Ko-
chan uczestniczył w obradach Walnego 
Zgromadzenia Elektrociepłowni Gorlice 
Sp. z o.o. Walne Zgromadzenie miało 
bardzo istotne znaczenie, z uwagi na 
fakt przejęcia większości udziałów w 
spółce przez nowego inwestora – wę-
gierski E-Star.

GORLICKIE TARGOWISKA

31 maja, po raz ostatni odbywał 
się handel targowy na terenach Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Teren miejski, na 
którym organizowano od kilku lat (teo-
retycznie tymczasowo) targowisko, 
nie spełniał podstawowych norm dla 
funkcjonowania handlu obwoźnego. 
Jego funkcjonowanie w tym miejscu 
było niezgodne z zapisami planu zago-
spodarowania przestrzennego. Handel 
targowy w mieście odbywa się obecnie 
głównie na terenach prywatnych, m.in. 
na Jarmarku Pogórzańskim, przy bu-
dynku byłej mleczarni na ulicy Węgier-
skiej, na działce przy ulicy Sienkiewicza, 
a także przy galerii Parkowa. Z uwagi na 
fakt, iż funkcjonowanie targu przy ulicy 
Parkowej może stwarzać zagrożenie 
dla bezpieczeństwa publicznego, szpe-
ci przestrzeń publiczną oraz handel 
prowadzony jest w miejscu, którego 
przeznaczenie w planie zagospodaro-
wania przestrzennego określone jest 
jako „tereny zielone”, Burmistrz Gorlic 
podjął interwencję w instytucjach mo-
gących zbadać legalność prowadzonej 
tu działalności. Od początku lipca reak-
tywowany zostanie handel artykułami 
spożywczymi na zrewitalizowanym 
placu Dworzysko – w to miejsce 
przeniosą się handlujący dotychczas 
na placu przy ulicy Mickiewicza. Z 

uwagi na działania zmierzające do 
uporządkowania przestrzeni targowej 
w naszym mieście, planuje się również 
definitywne wygaszenie handlu na 
tymczasowym targowisku przy ulicy 
Ogrodowej do końca 2011 roku.

ŁYSOGÓRSKIE SPOTKANIE

6 czerwca burmistrz Witold 
Kochan spotkał się z mieszkańcami 
osiedla Łysogórskie, w związku z ich 
obawami, dotyczącymi budowy galerii 
handlowej na Stawiskach. Według 
opinii mieszkańców, wybudowanie 
galerii na naturalnym polderze zale-
wowym potoku Stróżowianka może 
doprowadzić do zwiększenia zagro-
żenia bezpieczeństwa podczas powo-
dzi dla właścicieli posesji przy ulicy 
Stróżowskiej. Burmistrz zapowiedział, 
że, w celu wyjaśnienia pojawiających 
się zastrzeżeń, zorganizuje spotkanie 
przedstawicieli osiedla z wykonawcą 
inwestycji oraz dyrektorem Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Krakowie.

 O DROGACH Z DYREKTOREM GDD
GiA

7 czerwca burmistrz Witold 
Kochan podczas pobytu w Krakowie 
spotkał się z Dyrektorem Oddziału w 
Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Jackiem Gry-
gą. Rozmowa dotyczyła projektu 
dokumentacji związanej ze skomu-
nikowaniem z drogą krajową części 
strefy aktywności gospodarczej nad 
rzeką Ropą, projektu budowy prawo 
skrętu spod obiektów sportowych 
do ulicy Parkowej, zmiany kategorii z 
drogi krajowej na drogę wojewódzką 
ulicy Legionów oraz budowy instalacji 
świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajo-
wej (ulica Biecka) z drogą wojewódzką 
(ul. Skrzyńskich) i drogą powiatową 
(ulica Zakole). Burmistrz wziął również 
udział w tym dniu w uroczystości w 
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w 
Krakowie, podczas której nadano tytuł 
Bibliotekarza Roku w województwie 
małopolskim. Wśród nominowanych 
znalazła się Dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gorlicach Magdalena 
Miller. 

SPOTKANIE ZE STAROSTĄ SĄDEC
KIM

8 czerwca burmistrz Witold 
Kochan spotkał się ze Starostą Powiatu 
Nowosądeckiego Janem Golonką. 
Podczas spotkania rozmawiano o 
zwołaniu konwentu sądeckich wójtów 
i burmistrzów. Tematem konwentu 
ma być dyskusja nad pozycją gorlic-
kiej Elektrociepłowni i miasta Gorlice 
w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami.

ROZMOWY Z WOJEWÓDZKIM KON
SERWATOREM ZABYTKÓW

Również 8 czerwca burmistrz 



Str. 5Czerwiec 2011

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

- Targowisko jest czynne w dni 
powszednie, od poniedziałku do 
soboty, w godzinach od 7.00 do 
16.00.

- Na targowisku dopuszczona jest 
sprzedaż płodów rolnych (zboża, 
owoców, warzyw, sadzonek, 
kwiatów, itp.), a także nabiału i 
owoców zbieractwa leśnego oraz 
wyrobów rękodzieła. Pozostałe 
rzeczy, w szczególności wyroby 
przemysłowe i odzież, nie są 
na targowisku dopuszczone do 
sprzedaży.

- Uprawnionymi do prowadzenia 
sprzedaży na targowisku są 
osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości prawnej, 
legitymujące się zaświadczeniem 

W czerwcu zakończono roboty 
budowlane na ośmiu objętych realiza-
cją ulicach w centrum miasta.

Nowe nawierzchnie mają ulice 
i chodniki przy ulicach Karwacjanów, 
Mikołaja, Krótkiej, Strażackiej, Krzy-
wej, Piłsudskiego oraz na końcowym 
odcinku ulicy Stróżowskiej (u wlotu 
do Rynku). Dobiegają prace przy 
budowie tarasu widokowego na ulicy 
Krętej i montażu w tym miejscu barie-

spotkał się z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków w Krakowie 
Janem Janczykowskim. Podczas 
rozmowy poruszono tematy renowacji 
zabytkowych nagrobków na cmentarzu 
parafialnym w Gorlicach oraz prac przy 
budynku byłej bożnicy żydowskiej na 
ulicy Strażackiej.

GOŚĆ Z BRUKSELI

10 czerwca w Gorlicach gościła 
posełanka do Parlamentu Europejskie-
go Róża Thun. Zasadniczym punktem 
wizyty był jej udział, jako eksperta i 
moderatora, w panelu dyskusyjnym 
zorganizowanym w Miejskim Zespole 
Szkół nr 5 dla uczniów gorlickich 
szkół gimnazjalnych, a dotyczącym 
prezydencji Polski w Unii Europejskiej. 
W rozmowie z burmistrzem Witoldem 
Kochanem Pani Poseł potwierdziła, 
iż zaangażuje się w prace komitetu 
organizującego obchody setnej rocz-
nicy bitwy pod Gorlicami. Udział poseł 
Róży Thun niewątpliwie przyczyni się 
do dalszego „umiędzynarodowienia” 
obchodów i nadania im odpowiedniej 
rangi i rozgłosu.

 O FUNDUSZACH UNIJNYCH W 
KRAKOWIE

10 czerwca wiceburmistrz 
Janusz Fugiel spotkał się w Krakowie 
z Dyrektorem Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskim 
Piotrem Szymańskim. Rozmowa 
dotyczyła głównie zasad finansowania 
projektów unijnych realizowanych 
przez Miasto Gorlice. W tym samym 
dniu spotkał się też z Dyrektorem 
Departamentu Rozwoju Regionalnego 
Urzędu Marszałkowskiego Jakubem 
Szymańskim, a podczas rozmowy 
poruszono temat tworzenia planów 
zagospodarowania przestrzennego w 
odniesieniu do wymogów stawianych 
przez zarządcę dróg wojewódzkich.  

KONSUL SŁOWACJI W GORLICACH

12 czerwca w Gorlicach za-
kończył się Międzynarodowy Wyścig 
Kurierów Tatrzańskich. Współorgani-
zatorem tej prestiżowej w środowisku 
kolarskim imprezy dla młodych zawod-
ników był Urząd Miejski w Gorlicach. 
Jednym z gości ceremonii zakończenia 
wyścigu był Konsul Generalny Repu-
bliki Słowackiej w Krakowie Marek 
Lisansky.

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM SĄ
CZA

15 czerwca burmistrz Witold 
Kochan spotkał się w Nowym Sączu 
z prezydentem Miasta Ryszardem 
Nowakiem. W spotkaniu uczestniczył 
również Ryszard Haluch z zarządu 
gorlickiej Elektrociepłowni, a roz-
mowa dotyczyła planów rozwoju 
Elektrociepłowni oraz pozycji firmy i 
miasta Gorlice w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami. 

REWITALIZACJA STARÓWKI
rek. Oddanie do użytku ulic Strażackiej 
i Krzywej było nieodzownym warun-
kiem przywrócenia od lipca funkcji 
handlowej placu Dworzysko. 

Spore zmiany widać również 
na Rynku – kontynuowane są roboty 
związane z korytowaniem terenu pod 
budowę pawilonu historycznego. Wy-
lany został również beton na kładce 
pieszej nad ulicą Mickiewicza.

Dodatkowo uzupełnione zo-

stały, powstałe na skutek robót przy 
przyłączach, ubytki w nawierzchni 
asfaltowej, które utrudniały przejazd 
kierowcom ulicami Krakowską, Nad-
brzeżną (skrzyżowanie z ul. Mickiewi-
cza) i Kołłątaja.

Rozpoczęły się już prace zwią-
zane z wymianą sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych na ulicy Cichej. Pra-
ce te spowodowały zmianę organizacji 
ruchu w tym rejonie. Wyłączona jest z 
ruchu ulica Cicha, natomiast przejazd 
ulicą Piekarską jest jednokierunkowy 
(od strony Rynku do placu Dwo-
rzysko).

ZASADY HANDLU NA DWORZYSKU
o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej lub krajowego 
rejestru sądowego oraz produ-
cenci rolni i działkowcy sprzeda-
jący własne produkty, zbieracze 
runa leśnego i owoców leśnych. 
Sprzedający na targowisku są 
przy tym zobowiązani do speł-
nienia wymogów wynikających 
z przepisów prawa, w szczegól-
ności w zakresie przestrzegania 
wymagań sanitarnych.

- Sprzedający na targowisku zobo-
wiązani są do uiszczania dziennej 
opłaty targowej według stawek 
ustalonych odrębną uchwałą 
Rady Miasta Gorlice.

- Korzystający z targowiska zo-
bowiązani są do stosowania 
się do zarządzeń porządkowych 

wydanych przez prowadzącego 
targowisko.

- Zabrania się parkowania po-
jazdów na targowisku, w tym 
sprzedaży towarów z pojazdów. 
Wjazd pojazdów na teren targo-
wiska możliwy jest tylko na czas 
rozładunku towarów.

- Sprzedaż na targowisku możliwa 
jest z urządzonych na targowisku 
stołów oraz powierzchni placu, 
w obrębie wyznaczonych stano-
wisk. W obrębie wyznaczonych 
na powierzchni placu stanowisk 
handlowych mogą być ustawio-
ne przenośne stragany według 
ustalonego wzoru.

- Sprzedający są zobowiązani do 
utrzymania porządku i czystości 
oraz uporządkowania zajmo-
wanych miejsc po zakończeniu 
handlu.  

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

fot. P. Gajda
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29 czerwca br. obradowała 
X Sesja Rady Miasta. Radni przy-
jęli Inormację Burmistrza za okres 
międzysesyjny od 16 maja do 15 
czerwca br., wysłuchali odpowie-
dzi na interpelacje zgłoszone na 
poprzedniej sesji oraz podjęli 14 
uchwał w tym tę najważniejszą ws. 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Miasta Gorlice za 2010 
r. Zanim ją uchwalili wysłuchali 
sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta Gorlice za 2010 r. i podjęli 
w tym zakresie uchwałę 

ABSOLUTORIUM DLA BURMI
STRZA

Zgodnie z art. 271 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
Rada Miasta Gorlice, jako organ 
stanowiący, zobligowana została 
do podjęcia uchwały w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Mia-
sta w terminie do dnia 30 czerwca 
roku następującego po roku budże-
towym. Absolutorium udziela się 
po zapoznaniu się z: sprawozda-
niem z wykonania budżetu Miasta 
Gorlice na 2010 r.; sprawozdaniu 
finansowym na 2010 r.; opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o przedłożonym przez Burmistrza 
sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Miasta Gorlice za 2010 r.; informa-
cją o stanie mienia komunalnego 
Miasta Gorlice; stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej wynikającym 
z wniosku dotyczącego absoluto-
rium za 2010 r. oraz opinią RIO 
o wniosku Komisji Rewizyjnej o 
udzielenie absolutorium.

Sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta Gorlice na 2010 
r. i sprawozdanie finansowe na 
2010 r. przedstawiła Skarbnik 
Miasta Krystyna Tokarska. Na-
stępnie przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Czesław Gębarowski 
zapoznał się ze stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w 
sprawie wykonania budżetu Miasta 
Gorlice za 2010 r. w raz z wnio-
skiem w sprawie absolutorium 
dla Burmistrza Miasta Gorlice z 
tytułu wykonania budżetu za 2010 
r. Komisja pozytywnie zaopinio-
wała wykonanie budżetu Miasta 
Gorlice za 2010 r. i wystąpiła do 
Rady Miasta z wnioskiem o udzie-
lenie Burmistrzowi Miasta Gorlice 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2010 r. Wiceprze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej, 

Andrzej Rak zapoznał radnych z 
opinią Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie, która 
wniosek opiniowała pozytywnie.

Rada Miasta Gorlice udzie-
liła Burmistrzowi Miasta Gorlice 
absolutorium z wykonania budżetu 
za rok 2010 jednogłośnie.

Po tej najważniejszej uchwa-
le radni podjęli jeszcze 13 uchwał, 
z których część - w formie krótkich 
omówień - prezentujemy.

ZMIANY W TYGODNIOWYM WY
MIARZE CZASU PRACY

Podejmując tę uchwałę rad-
ni wyrazili zgodę na dokonanie 
zmian w sprawie określenia zasad 
udzielania i rozmiaru zniżek godzin 
nauczycielom pełniącym stano-
wiska kierownicze oraz tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 
Karty Nauczyciela. 

Tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuń-
czych, prowadzonych bezpośred-
nio z uczniami lub wychowankami 
albo na ich rzecz dla nauczycieli 
zatrudnionych w pełnym wymia-
rze określa art. 42 ust. 3 ustawy 
Karta Nauczyciela. W artykule 
tym, nie określono wymiaru go-
dzin dla takich specjalności jak 
nauczyciel psycholog, pedagog, 
logopeda i nauczyciel doradca 
zawodowy – kompetencje do okre-
ślenia wymiaru godzin dla tych 
specjalności ustawa przyznała 
radzie miasta. W związku z po-
wyższym, Burmistrz Miasta, w § 2 
aktualnie obowiązującej uchwały 
– Uchwała Rady Miasta Gorlice 
NR 354/XXXIX/2009 - z dnia 18 
czerwca 2009 r. - zaproponował 
zmiany polegające na obniżeniu 
tygodniowego wymiaru godzin 
pracy dla: pedagogów, logope-
dów, doradców zawodowych z 25 
godzin na 23 godziny tygodniowo. 
Obniżenie tygodniowego wymiaru 
czasu pracy dla pedagogów wnio-
skowane było przez pedagogów 
szkolnych oraz Komisję Oświaty 
i Kultury Rady Miasta Gorlice. 
Opinię w tej sprawie przedstawił 
także Zarząd Oddziału Miejskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Gorlicach.

DZIERŻAWA NA 20 LAT

Uchwałą „w sprawie dzierża-

wy lokali użytkowych znajdujących 
się w budynku zlokalizowanym 
przy ul. Piekarskiej 10 na okres 20 
lat” Rada Miasta wyraziła zgodę 
na wynajem 2 lokali usługowych 
znajdujących się na parterze i I 
piętrze tego budynku, którego 
właścicielem jest Miasto Gorlice. W 
związku z Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Gorlice nr 37/2011 z 04 
kwietnia 2011 r. w sprawie prze-
kwalifikowania lokali mieszkalnych 
na lokale użytkowe w budynku 
położonym przy ulicy Piekarskiej 
10 oraz koniecznością przepro-
wadzenia kosztownego remontu 
wyżej opisanych lokali w całości 
finansowanych przez przyszłego 
użytkownika uzasadnionym jest 
najem niniejszych lokali na okres 
20 lat. Zakres remontu obejmuje 
m.in.:

- rozbiórkę części ścian

- wymianę instalacji elektrycznej, 
gazowej, wodnej

- wykonanie centralnego ogrze-
wania

- remont posadzek (w części 
wykonanie nowych)

- wymianę całości stolarki okien-
nej i drzwiowej (wraz z powięk-
szeniem otworów okiennych na 
ścianie frontowej budynku)

- wymianę tynków oraz inne 
prace remontowe, które określi 
projekt na wykonanie remontu 
lokali

WYDŁUŻENIE OKRESU WYNAJ
MU

Taką decyzję podjęto na 
wniosek i prośbę Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „ARS MEDICA” Spół-
ka Partnerska Lekarzy Medycyny 
w Gorlicach. Miasto Gorlice , 
właściciel budynku, przedłużył 
okres najmu na okres kolejnych 
7 lat, tj. od dnia 23 kwietnia 2014 
do 22 kwietnia 2021 r. Obecnie 
obowiązująca uchwala Rady Miasta 
Gorlice z dnia 22 kwietnia 2004 r. 
w sprawie wynajmu powierzchni 
w budynku zlokalizowanym przy 
ul. Jagiełły 10 Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej „ARS MEDICA” obo-
wiązuje do 22 kwietnia 2014 r., co 
wiąże się z problemem zawarcia 
umowy pomiędzy Zakładem Opie-
ki Zdrowotnej „ARS MEDICA” a 
Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Wynika to z faktu, że NFZ podpisuje 
umowy na okres 3 do 5 lat i przy 
każdym kontraktowaniu wymaga 

aktualnego tytułu prawnego do 
lokalu, który opiewa na okres co 
najmniej długości okresu kontrak-
towania.

BĘDZIE RADIOWĘZEŁ W „CZWÓR
CE”

Miejski Zespół Szkół Nr 4 w 
Gorlicach jest jedyną szkołą w mie-
ście, która nie posiada radiowęzła 
szkolnego. W znacznym stopniu 
utrudnia to bieżące funkcjonowa-
nie szkoły – również uniemożliwia 
prowadzenie programów profilak-
tycznych skierowanych do szer-
szego grona uczniów (prelekcje, 
pogadanki o tematyce przeciwdzia-
łania uzależnieniom prowadzonych 
przez zaproszonych specjalistów, 
pedagogizacja rodziców, gdyż na 
ogólne zebrania w sali gimna-
stycznej przychodzi mały procent 
rodziców, pozostali czekają w sa-
lach lekcyjnych, szybkie podawanie 
informacji dotyczących zagrożeń 
związanych z uzależnieniami. Dla-
tego też uchwałą dokonano zmian 
w Miejskim Programie Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Gorlicach w Rozdziale 
III, zadaniu III, podpunkt 9 Progra-
mu dopisano dodatkowe zadanie 
pn. wykonanie radiowęzła szkolne-
go w MZS Nr 4 w Gorlicach.

ZESPÓŁ DS. WYBORU ŁAWNI
KÓW

Z końcem roku upływa ka-
dencja ławników sądowych. W 
związku z tym najpóźniej w paź-
dzierniku br. Rada Miasta Gorlice 
powinna dokonać, w głosowaniu 
tajnym, wyboru ławników na ka-
dencję 2012-2015 do sądu okrę-
gowego oraz sądu rejonowego 
obejmującego swoją właściwością 
teren Miasta Gorlice. Zgodnie z 
treścią art. 163 § 2 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. prawo o ustro-
ju sądów powszechnych przed 
przystąpieniem do wyborów Rada 
uchwałą powołuje zespół, który 
przedstawia na sesji swoją opinię 
o zgłoszonych kandydatach, w 
szczególności w zakresie spełnie-
nia tych wymogów określonych 
w ustawie. Stąd podjęcie uchwały 
w sprawie powołania Zespołu dla 
przygotowania wyboru ławników 
na kadencję 2012-2015. W skład 
zespołu weszli: Joanna Bubak, 
Maria Czeszyk, Jolanta Dobek, 
Andrzej Rak.

ZASADY HANDLU NA DWORZY
SKU

Podjęta uchwała wprowadza 
zasady i tryb korzystania z obiektu 

X SESJA RADY MIASTA GORICE
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Rok po powodzi w 2010 r. do Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
dotarła pomyślna wiadomość z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Miasto otrzymało 700 tys. zł. na odbudowę dróg 
zniszczonych przez powódź w 2010 roku. To pierwsze tak znaczą-
ce środki na odbudowę strat popowodziowych w infrastrukturze 
komunalnej, jakie zostały przyznane Gorlicom po powodzi w 2010 
roku. Wcześniej, na początku roku przyznane dofinansowanie z 
MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło 100 tys. 
zł. Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
wysokości 700 tys. zł została przyznana na realizację trzech zadań 
w naszym mieście:

- odbudowę ulicy Granicznej,- odbudowę ulicy Wspólnej,

- odbudowę obiektu mostowego na potoku Muchówka w ciągu ulicy 
Robotniczej. 

W etapach wojewódzkich 
olimpiad przedmiotowych uczest-
niczyło w tym roku szkolnym pię-
ciu uczniów gorlickich szkół pod-
stawowych i dwudziestu ośmiu 
gimnazjalistów. 

Tytuł finalisty uzyskało aż 
26 uczniów – cztery osoby ze szkół  
podstawowych, osiemnaście z 
gimnazjów. Ponadto czterech 
gimnazjalistów uczestniczących w 
konkursach tematycznych.

Tytuł laureata zdobyło 8 
uczniów, w tym jeden uczeń 
„podstawówki”. 

Wśród „Multimedalistów” 
– uczniów, którzy najczęściej w 
roku szkolnym 2010/11 zdoby-
wali wyróżnienia znaleźli się: Anna 
Dziubyna z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 5 – 1 tytuł laureata i 
5 tytułów finalisty; Katarzyna 
Łapińska z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 5 – 1 tytuł laureata, 1 
tytuł finalisty, Kamil Kosiński z 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 – 
2 tytuły finalisty; Jakub Krężel z 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 6 – 2 
tytuły finalisty.

Ponadto wśród laureatów i 
finalistów znaleźli się: Ewa Sroczyk 
(laureatka konkursu biologiczne-
go), Ewelina Galas (finalistka 
konkursu biologicznego), Jakub 
Oleszkowicz (finalista konkursu 
fizycznego), Miłosz Janowski 
(finalista konkursu biblijnego), 
Martyna Dziedziak (finalistka 
konkursu biblijnego), Karolina 
Rachel-Kluczewska (finalista kon-

LAUREACI I FINALIŚCI ROKU SZKOLNEGO 2010/2011
15 czerwca br. w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się gala podsumowująca osiągnięcia uczniów 

gorlickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w kończącym się roku szkolnym. Uroczystość przygotowali 
w tym roku nauczyciele i uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach.

kursu anglistycznego) i Krzysztof 
Żarnowski (finalista konkursu 
matematycznego) z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 1, Aleksandra 
Wal (laureatka konkursu biolo-
gicznego) i Maciej Szurek (finali-
sta konkursu matematycznego) z 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 3, 

Anita Tomasik (laureatka 
konkursu biologicznego), Ga-
briela Mika (finalistka konkursu 
biologicznego), Paweł Szmigielski 
(finalista konkursu fizycznego) 
i Radosław Foryś (finalista kon-
kursu biologicznego) z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 4; Karol Janek 
(laureat konkursu "Losy żołnierza 
polskiego"), Liliana Molecka (lau-
reatka konkursu wiedzy obywatel-
skiej i ekonomicznej), Aleksandra 
Szuwalska (laureatka konkursu 
wiedzy obywatelskiej i ekonomicz-
nej), Michał Małachowski (finalista 
konkursu humanistycznego), Ja-
kub Górowski (finalista konkursu 
matematycznego), Klaudia Nosal 
(finalistka konkursu fizycznego), 
Adam Szwajcowski (finalista kon-
kursu matematycznego), Maciej 
Marcinowski (finalista konkursu 
"Losy żołnierza polskiego"), Pa-
trycja Kaszyk (finalistka konkursu 
wiedzy obywatelskiej i ekonomicz-
nej), Piotr Margański (finalista 
konkursu wiedzy obywatelskiej 
i ekonomicznej) i Michał Wa-
ląg (finalistka konkursu wiedzy 
obywatelskiej i ekonomicznej) z 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 5; 
Dawid Buliński (finalista konkur-
su fizycznego), Krystian Ślusarz 

(finalista konkursu fizycznego), 
Luiza Misiołek (finalistka konkur-
su germanistycznego), Justyna 
Wziętek (finalistka konkursu ger-
manistycznego), Kacper Korzeń 
(finalista konkursu biblijnego) i 
Krzysztof Białoń (finalista kon-
kursu "Kościuszko - żołnierz 
wolności") z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 6. 

Przygotowaniem uczniów 
do startu w konkursach na etapie 
wojewódzkim zajmowało się 23 
nauczycieli.

Opiekę nad najlepszymi 
uczniami sprawowali:

Teresa Koczera, s. Marta 
Niemiec, Grażyna Kaszałowicz, 
Grażyna Mocarska i Anna Więcek 
z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, 
Karolina Maszewska i Katarzyna 
Zawilińska z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 3, Marta Gunia z Miejskie-
go Zespołu Szkół nr 4,  Krystyna 
Zawadzka z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 4 i Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 6, Lucyna Rybczyk i 
Stanisława Szewczyk z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 6,  

Monika Dobek, Joanna 
Bogusz, Stanisława Gut, Halina 
Klimek, Wiesław Knapik, Iwona 
Stec, Małgorzata Mrozek, Aneta 
Mrukowicz, Agata Tomasiak i 
Dorota Chrząszcz z Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 5. 

Wszystkim - nauczycielom i 
uczniom - wypoczynku i udanych 
wakacji!

DOBRA WIADOMOŚĆ Z MSWiA
Uprzejmie informujemy, że w 

ramach zadania ujętego w Miejskim 
Programie Profilaktyki pn. „Wakacje 
2011” realizowanego przez Miasto 
Gorlice  ze środków  Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych umożliwia się bezpłatne 
korzystanie z basenu otwartego  w 
okresie od 18. 06 do 31.08. 2011 r. 
przez uczniów gorlickich szkół pod-
stawowych i gimnazjów na podstawie 
ważnej  legitymacji szkolnej oraz dzieci 
w wieku od  3  do 6  lat wraz z opie-
kunem  w godz. od 16. 00  do  18. 00 
(od poniedziałku do niedzieli).

Ogłoszenie

targowiska miejskiego położonego 
na placu Dworzysko w Gorlicach. 
Na placu tym, wyremontowanym 
w ramach rewitalizacji, przywraca 
się handel z tym jednak, że ograni-
czony zostanie asortyment sprze-
dawanych towarów do sprzedaży 
płodów rolnych i wyrobów ręko-
dzieła. Ze względu na ograniczenia 
dostępnego miejsca nie będzie też 
możliwości handlu z pojazdów. 

Równocześnie uchwałą 
uchyla się dotychczasową regu-
lację, w której ustalona została 
sieć targowisk miejskich. Tym 
samym przestają funkcjonować 
tymczasowe place targowe przy 
ul. Sienkiewicza i Mickiewicza, a z 
dniem 1 stycznia 2012 r. także plac 
targowy przy ul. Ogrodowej. Szcze-
gółowe zasady i tryb korzystania 
z obiektu targowiska miejskiego 
położonego na placu Dworzysko 
publikujemy na s. 5.

TERMOMODERNIZACJA „CHATKI 
MISIA USZATKA”

W Uchwale Budżetowej na 
2011 r. ujęto zadanie pod nazwą 
"Termomodernizacja Przedszkola - 
Chatka Misia Uszatka". Na realizację 
zamówienia założono 230 tys. zł, z 
tego ok. 132 tys. wyniosą koszty 
termomodernizacji budynku, a 
pozostałe środki zabezpieczono 
na roboty związane z wykonaniem 
izolacji budynku i tarasu. Z tąd 
koniczność podjęcia uchwały w 
sprawie zaciągnięcia kredytu dłu-
goterminowego na sfinansowanie 
tej inwestycji w wysokości 230 tys. 
zł. W przypadku realizacji powyż-
szego zadania przyznana premia 
może wynieść 21.120 zł.

PREFERENCYJNA POŻYCZKA
Uchwałą w sprawie zacią-

gnięcia długoterminowej pożyczki 
preferencyjnej na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego realizo-
wanego pn. "Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej 
na terenie gmin Ziemi Gorlickiej 
Miasto zaciąga w 2011 r. długoter-
minową pożyczkę preferencyjną w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie do kwoty 1.265.000 
zł na dofinansowanie tych zadań 
w mieście. Pożyczka podlegać bę-
dzie umożeniu w wysokości 35% 
zaciągniętej kwoty.

Na X Sesji Rady Miasta 
interpelacje złożyli: Joanna Bubak, 
Jolanta Dobek, Eugeniusz Liana, 
Augustyn Mróz, Alicja Nowak, 
Andrzej Rak, Kazimierz Sterkowicz 
i Jadwiga Wójtowicz.
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 Dyrektor RZGW został 
zaproszony do Gorlic przez bur-
mistrza Witolda Kochana, w 
związku z obawami zgłaszanymi 
przez mieszkańców dwóch gor-
lickich osiedli odnośnie budowy 
w naszym mieście obiektów, 
która mogąc zwiększać zagrożenie 
bezpieczeństwa podczas sytuacji 
powodziowych.

Uczestnicy pierwszego 
spotkania, mieszkańcy osiedla 
Łysogórskie, głównie posesji 
przy ulicy Stróżowskiej, czują się 
zagrożeni w związku z planami 
budowy na Stawiskach galerii 
handlowej.

Mieszkańcy przypomnieli, 
iż w XXI wieku już dwukrotnie ich 
gospodarstwa zostały zalane przez 
potok Stróżowianka podczas po-
wodzi. Uważają, że  budowa galerii 
może spotęgować te zagrożenia w 
związku z likwidacją naturalnego 
polderu zalewowego na Stawi-
skach. Obecni na spotkaniu przed-
stawiciele inwestora – spółki PA 
Nova, zapewniali, że wybudowanie 
obiektu na Stawiskach nie spowo-
duje zwiększenia zagrożenia, gdyż 
obiekt galerii wybudowany będzie 
na palach. Inwestor liczy się 
zresztą z ewentualnością zalewa-
nia podczas powodzi najniższego 
poziomu galerii, przeznaczonego 
na parking.

O OBAWACH Z DYREKTOREM
15 czerwca br. w gorlickim Ratuszu doszło do dwóch ważnych 

dla gorlickiej społeczności spotkań z udziałem dyrektora Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Jerzego Greli.

Przedstawiciele firm wska-
zali również na specyfikę terenu, 
przez który przepływa Stróżowian-
ka – na jego spadzistość; posesje 
przy ulicy Stróżowskiej znajdują 
się dużo wyżej niż teren, na którym 
posadowiona zostanie galeria. W 
ich ocenie, podpartej analizami In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, budowa obiektu nie wpły-
nie ujemnie na bezpieczeństwo 
terenów przy ulicy Stróżowskiej, 
a niebezpieczeństwo tzw. „cofki” 
jest minimalne i w przypadku bar-
dzo dużej powodzi może dotyczyć 
terenów położonych w odległości 
najwyżej 100 metrów od galerii (w 
górę Stróżowianki). 

Według oceny dyrektora 
Jerzego Greli, po sprawdzeniu 
dokumentacji, która do tej pory 
została przygotowana przez inwe-
stora, faktycznie zagrożenie powo-
dziowe związane z budową galerii 
na Stawiskach jest niewielkie. 
Jednak RZGW w Krakowie wnio-
skuje o uzupełnienie dokumentacji 
hydrologicznej, które w zupełności 
wykluczy prawdopodobieństwo 

negatywnego wpływu inwestycji 
na sytuację powodziową w tym 
rejonie. 

Drugie spotkanie dotyczyło 
wpływu wybudowanej w tym 
roku kładki pieszo-jezdnej na 
rzece Ropie na bezpieczeństwo 
mieszkańców Osiedla Młodych. W 
ocenie zarządu Osiedla oraz władz 
spółdzielni mieszkaniowej, kładka 
ta może stanowić naturalną zaporę 
dla rzeki w przypadku wystąpienia 
szczególnie niebezpiecznej powo-
dzi – wówczas wody rzeki mogą 
przelać się przez drogę krajową i 
zagrozić Osiedlu Młodych.  

Dyrektor Jerzy Grela stwier-
dził zdecydowanie, że kładka 

została wybudowana zgodnie z 
wszystkimi wymaganymi norma-
mi i regułami sztuki budowlanej, 
uzyskano wszystkie niezbędne 
uzgodnienia, a światło mostu 
jest wystarczające dla przepły-
wu podczas powodzi tzw. wody 
200-letniej. W związku z tym 
zagrożenie powodziowe związane 
z wybudowaniem nowej kładki 
się nie zwiększa. Dyrektor zwrócił 
przy tym uwagę, że dużo większe 
zagrożenie dla Osiedla Młodych 
stwarza potok Stróżowianka.

Warto przy tej okazji wspo-
mnieć, że w tym roku Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej do-
konał oczyszczenia koryta po-
toku Stróżowianka na odcinku 
od sklepu Biedronka do ulicy 
Stróżowskiej a Urząd Miasta Gor-
lice zleci pracę na uzupełnienie 
i wyrównanie wałów na tym 
potoku, na odcinku od budynku 
Telekomunikacji do garaży przy 
ul. Słowackiego.

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCÓW 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

I czwartek mca  Bogdan Musiał
II czwartek mca  Jolanta Dobek
III czwartek mca  sesje Rady Miasta
IV czwartek mca  Mariola Migdar
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Podczas tegorocznego Świę-
ta Rzemiosła w Krakowie – Małopol-
ska Kapituła Konkursu uhonorowała 
tytułem Rzemieślnika Roku 2010 
( w kategorii usługi) gorlickiego 
rzemieślnika, mistrza w zawodzie 
mechanik pojazdów samochodo-
wych – Tadeusza Gargasa.

Tadeusz Gargas jest dłu-
goletnim podstarszym i od 2008 

Janina Augustyn – długo-
letnia nauczycielka, dyrektor SP 
nr 1 i prezes TPD w Gorlicach, 
aktywna działaczka PTTK, dru-
żynowa, harcmistrz gorlickiego 
hufca ZHP. Uhonorowana została 
złotymi odznakami: „Zasłużona 
w pracy PTTK wśród młodzieży” 
przez Zarząd Główny PTTK oraz 
„Zasłużona działaczka TPD – za 
wkład pracy społecznej w dzie-
dzinie wychowania i opieki nad 
dziećmi” przez  Zarząd Główny 
TPD. Serdecznie gratulujemy 
honorowych wyróżnień i życzymy 
dużo sił oraz energii w dalszej, 
owocnej pracy z gorlickimi dzieć-
mi i młodzieżą. (lex)

Małopolski Rzemieślnik Roku 2010
roku starszym Cechu Rzemiosł i 
Przedsiębiorczości w Gorlicach. 
Od 1986 roku prowadzi usługowy 
warsztat samochodowy, zatrudnia 
pracowników i kształci młodych 
adeptów rzemiosła. W ostatnich 
latach działalność swojego warsz-
tatu poszerzył o renowację starych, 
zabytkowych pojazdów.

Otrzymana przez Niego 
nagroda uznaniowa (statuetka z 
grawertonem) za rzetelną pracę 
zawodową, pracę społeczną i jakość 
świadczonych usług jest również 
wyróżnieniem dla całego gorlickie-
go Cechu, który skupia niecałe sto 
podmiotów, w przeważającej części 
usługodawców.

(lex)

Złota Janina

Celem podjętych działań była  
aktywizacja ruchowa jak największej  
liczby mieszkańców w różnych for-
mach organizacyjnych. W dniach od 
25 maja do 1 czerwca 2011 r. zorga-
nizowano cztery imprezy rekreacyjno 
– rozrywkowe i turystyczne oraz gry 
zespołowe. W świetlicy osiedlowej  
obejrzeć można było wystawę ekspo-
natów i pamiątek z podróży  do Chin, 
Austrii, Kazachstanu i Turcji Tadeusza 
Stępnia. Natomiast na terenach 
zielonych naszego osiedla rozegrano 
turniej w boules (gra się metalowymi 
kulami oraz drewnianą kulką-celem, 
zwaną „świnką”) w kategoriach 
zespołowych oraz indywidualnych. 
Rywalizowały miedzy sobą  drużyny 
młodzieżowe z ul. Ogrodowej i ul. 
Krasińskiego. W rozgrywkach indy-
widualnych uczestniczyła młodzież z 
całego osiedla.Rozgrywki sportowe 
cechowała ostra rywalizacja i wola 
osiągnięcia sukcesu. Zwycięzców na-
grodzono oklaskami. Kolejną imprezę 
zorganizowano w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 4. Był to koncert przygotowa-

ny przez uczniów, na  które Dyrekcja 
Szkoły zaprosiła: Mamusie, Tatusiów, 
Babcie i Dziadków, członków bliższej 
i dalszej rodziny. W koncercie udział 
brali uczniowie wszystkich klas. 
Występ najmłodszych uczestników 
koncertu był szczególnie gorąco 
nagradzany owacjami przez publicz-
ność. Rodzinna atmosfera, dobry 
nastrój panował przez cały czas kon-
certu. Można oczekiwać, że został on 
przeniesiony do domów rodzinnych. 
Po mocnych wrażeniach z koncertu 

uczniów, mieszkańcy osiedla zostali 
zaproszeni na „ Kawę po sąsiedz-
ku”, gdzie była okazja porozmawiać 
w dobrej atmosferze o sprawach 
sąsiedzkich. Snuto również plany o 
przyszłych spotkaniach rozwijających 
i wzmacniających stosunki sąsiedzkie. 
Kolejna impreza rekreacyjno-rozryw-
kowa - pod hasłem „Przez Miejski 
Park do „Leśnego Dworku”, stworzyła 
okazję dla zainteresowanych do ruchu 
na świeżym powietrzu i wspólnego 
spędzania  czasu. Wszystkie imprezy 
zakończyły się oczekiwanym sukce-
sem, skłaniając do aktywności rucho-
wej młodzież i osoby starsze oraz do 
dalszej integracji społecznej.

Karol Mazur

Europejski Tydzień Sportu
 Zarząd Osiedla Nr 12 "Krasińskiego", na apel burmistrza Witolda 

Kochana  brał udział w „Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich”.
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GORLICE
Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny 

w Gorlicach
Zespół Szkół Zawodowych 

im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Niepodległości 5, 38-300 Gorlice

tel. 18 353 50 19
e-mail: ae.zszgorlice@poczta.fm

KRAKÓW
Dział Nauczania Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Budynek Główny, I piętro, pok. 107, 108
tel. 12 293 54 25, 12 293 56 28

od poniedziałku do piątku, godz. od 9.00 do 14.00
e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Z A M I E J S C O W Y 
OŚRODEK DYDAKTYCZNY 

W

NAJWIĘKSZA 
UCZELNIA 

EKONOMICZNA 
W POLSCE

www.uek.krakow.pl

Zarządzanie

GORLICACH
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

22 maja br. Koło Miejskie 
PTTK zorganizowało drugą daleką 
wyprawę na południowo-wschodnią 
Słowację do rezerwatu przyrody w 
górach Vihorlatu.

Pojechaliśmy przez Barwinek, 
Humenne do Sniny. Celem wycieczki 
było zdobycie skał wulkanicznych 
Sniński Kamień (1005 m npm), 
poznanie okolicy i ośrodka wodne-
go Snińskie Rybniki oraz przejście 
do jeziora wulkanicznego Duże i 
Małe Morskie Oko. Ze szczytu nasi 
turyści podziwiali piękne widoki na 
otaczające góry i lasy, robili zdjęcia, 
wypoczywali. Dalej grupa zeszła 
do pięknego jeziora wulkanicznego 
Morskie Oko i Małe Morskie Oko 
– kolejny rezerwat przyrody, gdzie 
zachwycała się przyrodę, robiła 
zdjęcia, wypoczywała.

Mała grupa krajoznawcza 
zwiedziła ośrodek wodny Snińskie 
Rybniki i okolice. Poznała też nowy, 
nieznany teren u podnóża Snińskiego 
Kamienia. W ośrodku tym, w lesie, 
znajdują się dwa duże baseny kąpie-
lowe, stawy rybne do wędkowania, 
camping (zaniedbany), nowy hotel z 
restauracją i duży parking. Informa-
cja turystyczna czynna w sezonie 
turystycznym, ale dużo można się 
dowiedzieć w recepcji hotelu. Ozna-
kowanie szlaków jest bardzo słabe, 
ale przyroda Vihorlatu pozostawia 
niezapomniane wrażenia piękna i 
nieograniczonej przestrzeni.

Hej, hej, zapraszamy na nasze 
wycieczki.

Foto: B. Lewek
Prezes Koła Miejskiego 

Tadeusz Ćwiklik

W SŁOWACKICH 
REZERWATACH 
PRZYRODY
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NA SZLAKU ZAMKÓW, DWORÓW I PAŁACÓW ZIEMI GORLICKIEJ
20 czerwca br., w Dworze 

Karwacjanów odbyło się uroczyste 
zakończenie roku akademickiego 
2010/2011 Uniwersytetu Złotego 
Wieku w Gorlicach. Wśród za-
proszonych gości był burmistrz 
Witold Kochan oraz Zdzisław Tohl 
– prezes Stowarzyszenia „Klub 
Gorliczan”, przy którym od pięciu 
lat działa ta instytucja edukacyjna 
dla seniorów. To był udany i pra-
cowity rok. 36 spotkań – różno-
rodnych tematycznie wykładów, 
prelekcji. Wspaniali wykładowcy 
z tytułami profesorów, doktorów, 
magistrów.  Atrakcyjne wycieczki 
edukacyjne, w tym niezwykle ma-
lownicza, pełna wrażeń wycieczka 
„Na szlaku zamków, dworów i 
pałaców Ziemi Gorlickiej”. fot. Adrian Dziubina


