
JARMARK POGÓRZAŃSKI OTWORZYŁ PODWOJE
28 maja br. otworzył swoje podwoje Jarmark Pogórzański przy ul. Bieckiej w Gorlicach.  W sobotnie, wczesne popołudnie tłumy 

gorliczan podążały do nowego miejsca handlowego miasta Gorlice, nowej targowicy. Z zachwytem podziwiali formę architektoniczną 
obiektu, która nawiązuje do tradycji Pogórza. Inwestor i w właściciel Jarmarku Pogórzańskiego – właściciel firmy GAMBIT Krzysztof 
Kronnenberg – zadbał o estetykę i wielofunkcyjność obiektu.

Wszystkim gorlickim Mamom
z okazji Dnia Matki
podziękowania za dar życia
codzienną troskę i trud
oraz życzenia
zdrowia, uśmiechu, optymizmu
życzą

burmistrz Witold Kochan
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał

radni Rady Miasta
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JARMARK POGÓRZAŃSKI OTWORZYŁ PODWOJE
W dniach 19–20 –21 maja br. reprezentacja Urzędu Miej-

skiego z Gorlic rywalizowała w II Sportowych Mistrzostwach 
Miasta Bardejova na Słowacji. W zawodach uczestniczyły drużyny 
reprezentujące m.in. służby mundurowe z Bardeyova (Policja, Straż 
Pożarna, Urząd Miejski z Bardeyova i Urząd Miejski z Gorlic. W 
pierwszym dniu zawodów rozegrany został mecz w siatkówce. Na 
8 drużyn nasza wywalczyła 5 miejsce.  Drugi dzień, to rywalizacja 
w darta, tenisa stołowego i bule. W tenisie stołowym 2 miejsce 
zajęła Marta Puchajda , a 3 m. – Marta Ziaja z UM. Nie powiodło 
się mężczyznom w tenisie – Jerzy Knot zajął 4 miejsce, a 7 – Jan 
Kaszczak. Znacznie lepiej było w darcie i bulach. W darcie, czyli 
lotkach, zwyciężył J. Knot, a 5 miejsce zajął Paweł Paszyński. W 
bulach też było podium – 3 miejsce zajął T. Sekuła. 

W III dniu rozegrany został mecz w piłkę nożną. Gorliczanie 
zajęli 3. miejsce, stanęli na podium. 

NA SPORTOWO – URZĘDOWO 
I MIĘDZYNARODOWO
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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

Główny budynek to piękny, zadaszony, wyłożony kostką brukową pasaż handlowy z ławeczkami pośrod-
ku i 42 lokalami handlowymi – sklepikami po bokach. Są sklepy spożywcze, gdzie można codziennie kupić 
świeże pieczywo i ciasto, odzieżowe, specjalistyczne, z artykułami gospodarstwa domowego, z upominkami, 
ceramiką, biżuterią… Powierzchnia sprzedażowa całego budynku to 1250 m2. Są ubikacje dla klientów, 
w tym osób niepełnosprawnych. Funkcje handlowe pełni też znajdująca się w pobliżu wiata o powierzchni 
sprzedażowej 727 m2, gdzie prowadzona będzie sprzedaż z samochodów – kilkadziesiąt stanowisk. 

W dniu otwarcia kupcy handlowali tylko w głównym obiekcie Jarmarku Pogórzańskiego. Przybyłych 
witała gorlicka Orkiestra Dęta. Pod wiatą odbywały się występy zespołów. Pierwszym – inaugurującym 
nową gorlicką targowicę – był, co oczywiste, zespół „Pogórzanie”. Zakończył to wydarzenie Kabaret Pod 
Wyrwigroszem. Na placu występowała grupa teatralna „Shade” z GCK, która spektaklem „Rozwój” – 
wywołała emocje i wrażenia widzów oraz grupa antyterrorystyczna – wywołująca podziw i  grozę wśród 
najmłodszych. Eksperymentalnie Grupa Teatralna zagrała też swoją wizję i interpretację sceny balkonowej 
z „Romea i Julii”. O godz. 22.00 nad Jarmarkiem Pogórzańskim  i miastem Gorlice pojawiły się pełne 
barw sztuczne ognie , jakby oznajmiając odejście w mroki dziejów miasta średniowiecznych jarmarków i 
targów na targowicy w okolicach Dworzyska, jarmarków z kramami na gorlickim Rynku, handlu – od 1810 
r. – bydłem i nierogacizną” na Targowicy za mostem na Zawodzie, bazarów przy ul. Słowackiego, gdzieś w 
okolicach dzisiejszego Ronda, przy ul. Kościuszki, gdzie dziś stacja paliw „Grosar”, jarmarku koło stadionu 
OSiR i Placu Targowego przy ul. Legionów.

JARMARK POGÓRZAŃSKI OTWORZYŁ PODWOJE
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BĘDZIE REKOMENDACJA DO 
MSWiA

27 kwietnia wicebur-
mistrz Gorlic Janusz Fugiel 
uczestniczył w spotkaniu dzia-
łającego przy Wojewodzie Ma-
łopolskim zespołu ds. oceny 
wniosków o udzielenie wspar-
cia z MSWiA na realizację zadań 
związanych z usuwaniem osu-
wisk. Komisja pozytywnie oce-
niła przygotowaną koncepcję 
zabezpieczenia osuwiska zagra-
żającego drodze wojewódzkiej 
i budynkom znajdującym się 
przy ulicy Dukielskiej, i prześle 
rekomendację do wykonania 
zadania do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 
Koszt ustabilizowania osuwiska 
przy ul. Dukielskiej szacuje się 
na ponad 5 milionów złotych, 

przy czym ok. 1,5 mln. wyniesie 
koszt przesiedlenia mieszkań-
ców z zagrożonego terenu (ok. 
20% tej kwoty zostanie pokryte 
z budżetu Miasta Gorlice). 

SPOTKANIE Z GODNOŚCIĄ
5 maja, po raz drugi 

(pierwsza edycja odbyła się 
przed rokiem), z inicjatywy 
przewodniczącego Rady Miasta 
Bogdana Musiała, zorganizo-
wano w Gorlicach Dzień Osób 
Niepełnosprawnych „Spotka-
nie z godnością”. Pierwotnie  
impreza miała mieć charakter 
pikniku plenerowego,  osta-
tecznie ze względu na warunki 
pogodowe została przeniesiona 
do Gorlickiego Centrum Kultu-
ry. Organizatorami II Dnia Osób 
Niepełnosprawnych byli: Urząd 
Miejski w Gorlicach, Starostwo 
Powiatowe w Gorlicach, Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Gorlickie Centrum Kultury. 
W Gorlickim Centrum Kultury 
mieliśmy okazje obejrzeć pre-
zentację stoisk i działalności ar-
tystycznej przygotowanej przez 

instytucje zajmujące się opieka 
nad osobami niepełnospraw-
nymi. Imprezę można uznać 
za bardzo udaną, dostarczyła 
wielu wzruszeń i pozytywnych 
emocji. 

NA FORUM WÓJTÓW
11 maja burmistrz Witold 

Kochan uczestniczył w obra-
dach Forum Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów Małopol-
ski w Krakowie. Podczas obrad 
dokonano wyboru zarządu 
Forum na nową kadencję. Po 
raz kolejny prezesem zarządu 
Forum został wójt gminy Rze-
piennik Strzyżewski Kazimierz 
Fudala.

W KRAKOWIE O „RADOSNEJ 
SZKOLE”

11 maja Burmistrz Gorlic 
podpisał w siedzibie Małopol-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
umowę na dofinansowanie, w 
ramach rządowego programu 
„Radosna Szkoła”,  budowy 
placów zabaw przy Miejskim 
Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach 
i Miejskim Zespole Szkół nr 5 
w Gorlicach. Dofinansowanie 
z budżetu państwa wynosi do 
połowy wartości zadania – po-
została kwota pokrywana jest 
z budżetu gminy. Na budowę 
placu zabaw przy Miejskim 
Zespole Szkół nr 5 im. ks. 
Jana Twardowskiego w Gorli-
cach przeznaczono z budżetu 
państwa 111.496 zł (Miasto 
Gorlice przeznaczy na ten cel 
identyczną kwotę), natomiast 
na budowę placu zabaw przy 
Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. 
św. Jana Kantego w Gorlicach 
przyznane zostanie dofinanso-
wanie w wysokości 63.850 zł.; z 
budżetu Miasta wyasygnowana 
zostanie kwota 82.300 zł.
O ŚRODKACH Z WFOŚ i GW I 

GOSPODARCE ODPADAMI
Podczas pobytu w Krako-

SZKOLILI SIĘ
16 kwietnia, z inicjatywy 

Burmistrza Gorlic, w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach odbyło 
się szkolenie dla radnych mia-
sta Gorlice oraz dla skarbników 
z gmin powiatu gorlickiego, 
które prowadził Prezes Re-
gionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie Janusz Kot. 
Podczas szkolenia przekazane 
zostały informacje na temat 
stosowania ustawy o finansach 
publicznych.

O SPRAWACH GOSPODAR
CZYCH NA RADZIE GOSPO

DARCZEJ
18 kwietnia odbyło się 

posiedzenie Rady Gospodar-
czej. Na zaproszenie burmistrza 
Gorlic z gorlickimi przedsię-
biorcami, spotkała się Ewa 
Bobkowska, prezes firmy PA 
Nova S.A., która przedstawiła 
plany związane z budową ga-
lerii handlowej na gorlickich 
Stawiskach oraz przybliżyła za-
sady ewentualnej współpracy z 
gorlickimi firmami handlowymi 
i budowlanymi. W posiedzeniu 
Rady uczestniczyli również 
Juraj Popjak – Dyrektor Urzę-
du Miejskiego w Bardejowie 
i Mikulas Serecun – dyrektor 
Wydziału ds. działalności go-
spodarczej w Urzędzie Miasta 
w Bardejowie, omawiający 
propozycje przyszłej współpra-
cy przedsiębiorców gorlickich 
i bardejowskich. Goście ze 
Słowacji przedstawili rów-
nież wstępną ofertę ekspozycji 
organizacji stoisk gorlickich 
przedsiębiorców podczas sierp-
niowego Jarmarku Bardejow-
skiego.

POSIEDZENIE KOMITETU 
MONITORUJĄCEGO
20 kwietnia burmistrz 

Witold Kochan uczestniczył w 
posiedzeniu Komitetu Monito-
rującego Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny. Jednym z 
głównych punktów posiedzenia 
było przedstawienie przez Mar-
szałka Województwa Małopol-
skiego Marka Sowę informacji 
na temat pozostających jeszcze 
do wykorzystania środków z 
Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.

SERWIS PROSTO 

Z RATUSZA

wie 11 maja, burmistrz Witold 
Kochan spotkał się również z 
Wiesławem Burym, wicepreze-
sem Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie oraz 
Karoliną Laszczak, zastępcą 
dyrektora Departamentu Śro-
dowiska, Rolnictwa i Geodezji 
Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego. W 
spotkaniu z prezesem Wiesła-
wem Burym uczestniczył Prezes 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Gorlicach, a rozmowa 
dotyczyła ewentualnych form 
dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW zamierzeń inwesty-
cyjnych realizowanych przez 
MPGK Sp. z o.o w Gorlicach. 
Spotkanie Burmistrza z dyrek-
tor Karoliną Laszczak w głównej 
mierze dotyczyło pozycji Gorlic 
jako dominującego ośrodka w 
subregionie sądeckim w Wo-
jewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami. 

ROZMOWY O PRZEDSZKOLU
12 maja burmistrz Witold 

Kochan zorganizował spotkanie 
nt. planów Zarządu Spółdzielni 
„Osiedle Młodych” dotyczą-
cych Miejskiego Przedszkola 
nr 3 przy ul. Potockiego. W 
związku z planowanymi przez 
spółdzielnię pracami moderni-
zacyjnymi w budynku, w któ-
rym znajduje się przedszkole, 
wysokość czynszu za wynajem 
pomieszczeń pod działalność 
przedszkolną może w przy-
szłości znacząco wzrosnąć. W 
spotkaniu uczestniczyli radni 
z Osiedla Młodych, dyrektor 
Miejskiego Przedszkola nr 3 i 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 
w Gorlicach. 

O OHELU I STAREJ BÓŻNICY
15 maja burmistrz Witold 

Kochan spotkał się z Przewod-
niczącym Żydowskiej Gmi-
ny Wyznaniowej w Krakowie 
Tadeuszem Jakubowiczem. 
Rozmowa dotyczyła remontu 
budynku ohelu na cmentarzu 
żydowskim przy ulicy Stróżow-
skiej w Gorlicach oraz planów 
wobec budynku starej bóżnicy 
znajdującej się przy ulicy Stra-
żackiej.

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

Działając na zasadzie art.131 § 2 i 3 kpk Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu zawiadamia, iż w dniu 31 marca 2011 r. umorzono śledz-
two (sygn. V Ds. 33/10/Sp(c)) w sprawie dokonania w dniu 4 czerwca 2010r. zrzutu zbyt dużej ilości wody ze Zbiornika Wodnego Klimkówka 
na rzece Ropie i spowodowania w ten sposób katastrofy zalania znacznych terenów mieszkalnych i przemysłowych położonych wzdłuż tej rzeki 
na terenie gmin Ropa, Gorlice, Biecz, Skołyszyn, Jasło oraz Miast Gorlice, Biecz, Jasło tj. o przest. z art. 163 § 1 pkt 2 kk wobec braku znamion 
czynu zabronionego. Co wynika z opinii hydrometerologicznnej. Z dokonanych przez nas ustaleń wynika, że Prokuratura Okręgowa w Nowym 
Sączu uzyskała opinię hydrometerologiczną dotyczącą przyczyn powstania powodzi w Gorlicach, Bieczu i Jaśle w 2010 roku. W czerwcu 2010 
roku nastąpiła nienotowana do tej pory fala powodziowa, przyczyną powodzi w dorzeczu Ropy były gwałtowne opady, które wystąpiły w godzi-
nach popołudniowych i nocnych 3 czerwca 2010 r. oraz rannych 4 czerwca 2010 r., w tym szczególnie wysokie w zlewni Ropy poniżej zapory 
w Klimkówce. Miasto i Gmina Biecz zostały zalane falą powodziową ukształtowaną w korycie Ropy, zasilanej dodatkowo dopływami potoków 
leżącymi poniżej Gorlic jak Moszczanka, Kobylanka itp. Katastrofalna sytuacja w rejonie miasta Jasła spowodowana była wysokimi opadami 
jakie nastąpiły w dorzeczu Ropy i superpozycją przepływów ekstremalnych Wisłoki i Jasiołki. Powódź w dolinie Ropy nie była spowodowana 
nadmiernym /awaryjnym / zrzutem wody ze zbiornika w Klimkówce - zbiornik spełnił swoje zadanie ograniczając przepływ w czasie największego 
zagrożenia i zmniejszył potencjalne straty powodziowe. Bezpośrednią przyczyną powodzi w Jaśle były bardzo wysokie opady deszczu w dorzeczu 
Ropy, które poprzez spływ powierzchniowy wywołały gwałtowną koncentrację odpływu na dopływach Ropy, Wisłoki i Jasiołki.

O rewitalizacji w ostatnich 
tygodniach maja

Systematycznie postępują 
prace przy rewitalizacji centrum 
naszego miasta. Lada dzień można 
się spodziewać, że ukończone 
zostaną roboty w poszczególnych 
miejscach budowy. 

Finalizowane są prace przy 
ulicy Karwacjanów, prawie w cało-
ści ułożono już na niej nawierzch-
nię, wykańczany jest skwer przed 
wejściem do cmentarza, położono 
również kostkę na alejce prowa-
dzącej wzdłuż muru cmentarza, 
między schodami z ulicy Krakow-

skiej a ulicą Św. Mikołaja. Ruch samochodowy na ulicy Karwacjanów został przywrócony. Na ulicy Św. 
Mikołaja położono już nowe chodniki oraz krawężniki. Roboty przy nawierzchni drogi są wstrzymywane, tak jak 
w kilku innych miejscach rewitalizacji, przez prowadzone poza projektem prace zakładu gazowniczego.

Postępują prace na Rynku, szczególnie są one widoczne w miejscu, w którym powstanie pawilon 
informacyjny oraz kładka dla pieszych nad ulicą Mickiewicza.

Na ukończeniu są prace przy ulicy Krętej, gdzie skupiono się już na budowie tarasu widokowego. 
Podobnie rychłego zakończenia prac można się spodziewać przy ulicy Piłsudskiego. 

Na Placu Dworzysko co rusz pojawiają się elementy małej architektury, po zasadzeniu drzewek 
przyszedł czas na montaż pokrycia dachowego straganów. Kończone są prace sieciowe przy ulicach 
Strażackiej i Krzywej, stanowiących dojazd do Placu Dworzysko. Właśnie rejon Dworzyska jest obecnie 
traktowany priorytetowo, wszak od 1 lipca ma tam zostać uruchomiony plac targowy dla handlu artykułami 
spożywczymi. Do końca czerwca muszą więc zostać spełnione warunki do stworzenia dogodnego dojazdu 
dla kupców i mieszkańców miasta.
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26 maja br. odbyła się IX 
Sesja Rady Miasta. Po jej otwarciu 
i przyjęciu porządku obrad przed 
radnymi wystąpił zaproszony gość 
– prezes Małopolskiej Organizacji 
Turystycznej, radny Województwa 
Małopolskiego Leszek Zegzda. W 
swoim wystąpieniu – prezentacji 
multimedialnej, przedstawił ideę, 
cele i zadania Małopolskiej Orga-
nizacji Turystycznej. Jej główne 
cele to: kreowanie i promowanie 
atrakcyjnego wizerunku Krako-
wa i Małopolski jako regionu 
Polski; stwarzanie warunków do 
powstania, rozwoju i promocji 
produktów turystycznych; orga-
nizacja, koordynacja i realizacja 
imprez turystycznych Małopolski; 
wspomaganie planów rozwoju i 
modernizacji infrastruktury tu-
rystycznej, prowadzenie banku 
informacji turystycznej; udział w 
imprezach promocyjnych krajo-
wych i zagranicznych, współpraca 
z organizacjami turystycznymi, 
organami samorządowymi…

Takim znanym produktem 
turystycznym, której częścią jest 
Ziemia Gorlicka, jest Szlak Archi-
tektury Drewnianej. Miasto Gorlice 
nie jest członkiem MOT. Stąd 
przyjazd, prezentacja i zachęta 
prezesa Leszka Zegzdy, w po-
przedniej kadencji wicemarszałka 
Województwa Małopolskiego, 
dzięki którego wsparciu i pomocy 
kasztel w Szymbarku odzyskał 
swój renesansowy blask.

 W kolejnych punktach 
radni przyjęli protokoły z VII i 
VIII Sesji RM, zapoznali się z 
informacją Burmistrza za okres 
międzysesyjny od 16 kwietnia do 
15 maja 2011 r., wysłuchali odpo-
wiedzi na interpelacje zgłoszone 
na poprzedniej Sesji RM oraz 
podjęli 9 uchwał, których część 
– w formie krótkich omówień – 
prezentujemy.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA 
GORLICE NA 2011 r.

Dokonano zmian w wydat-
kach majątkowych budżetu m. 
Gorlice w zadaniach i zakupach 
inwestycyjnych. Plan na 2011 r. 
uległ w tym zakresie zmniejsze-
niu o 430 000 zł. Zmniejszenia 
te dotyczą wymienionych poniżej 
inwestycji.

PRZEBUDOWA ULICY BRZE
CHWY

Kwota zarezerwowana w 
budżecie (50 000 zł) nie zostanie 

IX SESJA RADY MIASTA GORLICE
wykorzystana ze względu na od-
stąpienie od budowy chodnika. 
Zgodnie z zapisami Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta Gorlice teren 
przeznaczony jest pod pas drogo-
wy zachodniej obwodnicy Miasta 
Gorlice. W związku z powyższym 
nie jest zasadnym wydatkowanie 
środków finansowych na tymcza-
sowy chodnik.

ODBUDOWA KŁADKI DLA 
PIESZYCH NA POTOKU STRÓ

ŻOWIANKA

W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania przetargo-
wego na wyłonienie wykonawcy 
dokumentacji projektowej i robót 
budowlano-montażowych koszt 
inwestycji okazał się mniejszy niż 
zarezerwowana na ten cel kwota 
miesięcznie. Wolne środki finan-
sowe pozwalają na dokonanie 
zmniejszenia o 100 000 zł.

BUDOWA KANALIZACJI DESZ
CZOWEJ DLA ULICY KOŚCIUSZ

KI – BOCZNEJ

Kwota zarezerwowana w 
budżecie przeznaczona była na 
kompleksową budowę kanali-
zacji deszczowej i wykonanie 
nawierzchni drogi po robotach 
kanalizacyjnych. W związku z 
koniecznością wydzielenia kwoty 
niezbędnej na wykonanie drogi, 
utworzenia zadania „Budowa 
drogi Kościuszko – bocznej” i 
zakwalifikowania do działu dróg 
gminnych, należy dokonać zmniej-
szenia o 80 000 zł.

OŚWIETLENIE ULICY BIECKIEJ 

W wyniku przeprowadzo-
nego postępowania przetargo-
wego na wyłonienie wykonawcy 
dokumentacji projektowej i robót 
budowlano-montażowych koszt 
inwestycji okazał się mniejszy niż 
zarezerwowana na ten cel kwota. 
Wolne środki finansowe pozwalają 
na dokonanie zmniejszenia o 55 
000 zł.

OŚWIETLENIE ULICY GRANICZ
NEJ

W wyniku przeprowadzone-
go postępowania przetargowego 
na wyłonienie wykonawcy robót 
budowlano-montażowych koszt 
inwestycji okazał się mniejszy niż 
zarezerwowana na ten cel kwota w 
budżecie. Wolne środki finansowe 
pozwalają na dokonanie zmniej-
szenia o 94 000 zł.

OŚWIETLENIE ULICY SŁOWAC
KIEJ

W wyniku przeprowadzone-
go postępowania przetargowego 
na wyłonienie wykonawcy robót 
budowlano-montażowych koszt 
inwestycji okazał się mniejszy niż 
zarezerwowana na ten cel kwota w 
budżecie. Wolne środki finansowe 
pozwalają na dokonanie zmniej-
szenia o 51 000 zł.

 Kwota 430 000 zł wzbo-
gacona przychodami z wolnych 
środków z rozliczeń z lat ubiegłych 
w kwocie 260 000 zł – łącznie 695 
000 zł pozwala zwiększyć wydatki 
na zakupy inwestycyjne poniżej 
prezentowanych zadań.

BUDOWA ULICY KOŚCIUSZKI – 
BOCZNEJ

Biorąc pod uwagę wcze-
śniejsze uzgodnienia oraz fakt 
kompleksowego wykonania drogi 
dojazdowej do ogrodów działko-
wych, wykorzystanie materiałów 
z odzysku, istnieje potrzeba utwo-
rzenia zadania i zarezerwowania 
niezbędnej kwoty – 80 000 zł – na 
wykonanie robót. 

ŁĄCZNIK ULICY KRASIŃSKIEGO 
Z ULICĄ RZEŹNICZĄ

Biorąc pod uwagę wcze-
śniejsze działania zmierzające do 
kompleksowego uporządkowania 
ciągów komunikacyjnych i parkin-
gu w obrębie łącznika ulicy Krasiń-
skiego i ulicy Rzeźniczej w celu 
poprawy bezpieczeństwa ruchu 
pieszego i samochodowego ko-
niecznym staje się przeznaczenie 
wnioskowanej kwoty – 500 000 
zł – na wykonanie robót budow-
lano-montażowych związanych z 
realizacją I etapu budowy.

DROGA DOJAZDOWA I PAR
KING – MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ 

NR 1

Wnioskowana kwota – 300 
000 zł – przeznaczona zostanie 
na wykonanie robót związanych 
z budową drogi dojazdowej i 
parkingu przy Miejskim Zespole 
Szkół Nr 1 przy ul. Pięknej. Bę-
dzie to wypełnienie uzgodnień 
zawartych pomiędzy Spółdzielnią 
Mieszkaniową „Mariampol” a 
Urzędem Miasta. Zakończenie roz-
poczętych już robót związanych z 
urządzeniem parkingu i drogi a 
zarazem, całościowe zakończenie 
zagospodarowania terenu wokół 
szkoły.

TERMOMODERNIZACJA 
PRZEDSZKOLA „CHATKA MISIA 

USZATKA”

Wnioskowana kwota – 230 
000 zł – przeznaczona zostanie na 
wykonanie robót budowlanych 
związanych z termomodernizacją 
obiektu. Pozwoli to na całościowe 
zakończenie termomodernizacji 
wszystkich miejskich obiektów 
oświatowych.

PLACE ZABAW

W związku z wnioskiem 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ma-
riampol” w sprawie urządzenia 
placów zabaw przy ul. Ściegienne-
go i Wyszyńskiego wnioskowana 
kwota – 15 000 zł – przeznaczona 
zostanie na sfinansowanie zakupu 
urządzeń na przedmiotowe place 
zabaw. 

ZGODA NA SPRZEDAŻ BEZ 
PRZETARGU

Radni wyrazili zgodę na 
sprzedaż w drodze bezprzetargo-
wej nieruchomości niezabudowa-
nej przy ul. Bieckiej. O sprzedaż 
zwrócił się Pan Krzysztof Kronen-
berger, właściciel nieruchomości, 
na której znajduje się główny bu-
dynek Jarmarku Pogórzańskiego 
z wnioskiem o sprzedaż terenu 
przy ul. Bieckiej o pow. 0,0364 ha, 
stanowiącą własność Miasta Gor-
lice w celu poprawienia warunków 
zagospodarowania własnej nieru-
chomości. Mając na uwadze fakt, 
iż wnioskowany teren ze względu 
na swoje położenie oraz kształt nie 
nadaje się do zagospodarowania 
jako odrębna nieruchomość, za-
sadnym było jego zbycie na rzecz 
wnioskodawcy. 

BUDYNEK DAWNEJ PRZY
CHODNI DO SPRZEDAŻY

Rada Miasta podjęła też 
uchwałę wyrażającą zgodę na 
sprzedaż – tym razem w drodze 
przetargu ustnego nieograniczo-
nego – nieruchomości przy ul. 
Węgierskiej. 23 grudnia 2008 r. 
Miasto Gorlice nabyło od Powiatu 
Gorlickiego nieruchomość zabu-
dowaną, położoną w Gorlicach 
przy ul. Węgierskiej (budynek 
dawnej Przychodni Przeciwgruź-
liczej) z przeznaczeniem pod 
siedzibę Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Podczas 
prac projektowo-adaptacyjnych 
wynikła konieczność zamiany 
niewielkich powierzchni gruntu 
z właścicielami nieruchomości 
przyległych. Rada Miasta wyraziła 
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na to zgodę uchwałą 25 lutego 
2010 r. Do zamiany jednak nie 
doszło wobec braku porozumie-
nia w kwestiach finansowych. 
Ponadto okazało się, iż poziom 
nakładów koniecznych do ponie-
sienia na adaptację jest znacznie 
wyższy od wcześniej założonych. 
Mając jednak na uwadze poprawę 
warunków pracy MOPS-u podjęto 
decyzję o adaptacji na jego siedzi-
bę innego budynku, położonego 
przy ul. Reymonta 1. Koszty przy-
stosowania tego obiektu są niższe 
i nie ma potrzeby pozyskiwania 
dodatkowego terenu. Ponieważ 
udostępnienie tego budynku na 
siedzibę MOPS-u planowane jest 
w pierwszym półroczu 2012 r., 
nieruchomość przy ul. Węgierskiej 
staje się zbędna na cele publiczne. 
Z tych względów zaproponowano 
jej sprzedaż w drodze nieograni-
czonego  przetargu ustnego, na co 
Rada Miasta wyraziła zgodę. 

ZGODA NA DZIERŻAWĘ

Kolejna uchwała dotyczyła 
zgody na dzierżawę działek, które 
są własnością m. Gorlice przez 
osoby fizyczne lub prawne. Dzier-
żawione działki przeznaczone są 
na cele rolne, urządzenie zieleni 
ozdobnej, tymczasowy boks gara-
żowy, na cele handlowe, miejsca 
parkingowe i uprawę warzyw. 
Podjęta uchwała umożliwia reali-
zację wniosków dotychczasowych 
dzierżawców, którzy wystąpili o 
zawarcie kolejnej umowy dzierża-

wy na okres co najmniej trzyletni. 
Wnioskodawcy zamierzają na 
wydzierżawionym terenie realizo-
wać ten cel, na który była zawarta 
dotychczasowa umowa dzierżawy. 
Dzierżawa tych terenów przynosi 
miastu korzyści finansowe. W 
przypadku konieczności przy-
jęcia gruntu dla realizacji celu 
publicznego umowa może zostać 
rozwiązana  za odpowiednim okre-
sem wypowiedzenia. Warunek ten 
jest zapisany w umowach. Zgoda 
Rady Miasta wyrażona w drodze 
stosownej uchwały jest niezbędna 
do zawarcia umowy dzierżawy na 
dalszy okres dłuższy niż trzy lata i 
zwolnienia z obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia tej umowy.

DZIAŁKI W SOKOLE NA SPRZE
DAŻ

Uchwała ta daje zgodę na 
sprzedaż w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego nierucho-
mości gruntowych. Nieruchomo-
ści składające się z sześciu działek, 
położonych przy ul. Dukielskiej 
i ul. Klimontowicza w Gorlicach, 
stanowią własność miasta Gorlice. 
Działki te położone są na terenach 
usług komercyjnych oraz terenach 
mieszkalnictwa jednorodzinnego. 
Pięć działek wydzielonych zostało 
do zabudowy i zagospodarowania 
zgodnie z przeznaczeniem w 
planie, natomiast jedna działka 
stanowi drogę dojazdową do 
trzech działek. W związku z tym, 
iż istnieje zainteresowanie naby-
ciem tych działek, postanowiono 

je sprzedać w drodze przetargu 
nieograniczonego. 

MIASTO PRZYJĘŁO NIERUCHO
MOŚĆ

Nieruchomość ta to działka 
o powierzchni 1,7494 ha stano-
wiąca własność Skarbu Państwa. 
Położona jest w Gorlicach przy 
ul. Zakole – obręb Zagórzany 
– Kobylanka. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonym 
obowiązującą Uchwałą Nr 275/
XXXIV/97 Rady Miasta Gorlice 
z 13 marca 1997 r. działka ta 
przeznaczona jest pod tereny wy-
sypiska odpadów komunalnych. 
Z uwagi zatem, że realizacja tego 
zadania należy do kompetencji 
Gminy, koniecznym jest przejęcie 
prawa własności przedmiotowej 
nieruchomości na rzecz Miasta 
Gorlice, z przeznaczeniem na 
realizacje celu publicznego. Stąd 
uchwała Rady Miasta. 

SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKO
WANIA WIECZYSTEGO

Rada Miasta wyraziła też 
zgodę na sprzedaż w drodze 
przetargu ustnego nieograniczo-
nego prawa użytkowania wieczy-
stego nieruchomości gruntowej, 
składającej się z dwóch działek 
– pierwsza o pow. 0,0790 ha, 
druga o pow. 1,1347 ha, położonej 
przy ul. Młyńskiej w Gorlicach, 
stanowiącej własność Skarbu 
Państwa w użytkowaniu wie-
czystym Miasta Gorlice. Działki 

te o łącznej pow. 1,2137 ha w 
miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego znajdują się 
w terenach przeznaczonych pod 
działalność produkcyjną wysokiej 
intensywności. W związku z tym, 
iż istnieje duże zainteresowanie 
inwestorów zakupem nierucho-
mości przeznaczonej pod prowa-
dzenie działalności gospodarczej, 
nieruchomość tą przeznacza się 
do sprzedaży. Środki finansowe 
uzyskane ze sprzedaży wpłyną na 
zwiększenie dochodów budżetu 
Miasta Gorlice.  

W przedostatniej uchwale 
radni dokonali wyboru delegata 
do Stowarzyszenia Gmin i Po-
wiatów Małopolski. Został nim 
burmistrz m. Gorlice, Witold 
Kochan. Ostatnia uchwała doty-
czyła uchwalenia Statutu Miasta 
Gorlice. Rada Miasta uchwałą z 
dnia 2 grudnia 2010 r. powołała 
Komisję Statutową do przepro-
wadzenia analizy obowiązującego 
Statutu. Zaproponowano zmiany, 
które zostały skierowane di Biura 
Prawnego celem wydania opinii. 
Na spotkaniu roboczym radnych 
w dniu 17 maja br. ponownie 
przeanalizowano wszystkie propo-
nowane zmiany. Uchwała została 
przyjęta 14 głosami „za”, przy 3 
„przeciw” i 4 „wstrzymujących 
się” Na IX Sesji Rady Miasta 
interpelacje złożyli: Alicja Nowak, 
Augustyn Mróz, Joanna Bubak, 
Jolanta Dobek, Robert Gryzik, 
Mariola Migdar.

28 kwietnia br. oddana 
została do użytku kładka pieszo-
jezdna za Parkiem Miejskim. Przy-
pominamy, że w wyniku czynnego 
osuwiska zlokalizowanego na Gó-
rze Parkowej w roku 2004, 2009, 
jak również w czerwcu 2010 roku 
wystąpiło zjawisko dynamicznego 
osuwania się mas ziemnych, 
odłamów skalnych oraz drzew. 
Lokalna droga wzdłuż rzeki Ropy 
została całkowicie wyłączona z 
ruchu, uniemożliwiając korzysta-
nie z niej mieszkańcom pobliskich 
posesji. W celu skomunikowania 
tych gospodarstw z resztą miasta 
zdecydowano o budowie kładki 
pieszo-jezdnej przez rzekę Ropę. 
Zadanie zostało zgłoszone do 
Wojewody Małopolskiego o do-
finansowanie w ramach Projektu 
„Osłona Przeciwosuwiskowa”. W 

KŁADKA PIESZO-JEZDNA ODDANA DO UŻYTKU
wyniku poczynionych starań ze strony Urzędu Miejskiego, Wojewódzki 
Zespół Nadzorujący Realizację Projektu „Osłona Przeciwosuwisko-
wa” rekomendował to zadanie oraz pozytywnie zaopiniował wniosek 
Urzędu Miejskiego o dofinansowanie z budżetu państwa w 2010 roku 
rozwiązania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej 
oraz budowy kładki pieszo-jezdnej. 7 czerwca 2010 r. otrzymaliśmy 
promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

wysokości 2 685 600 złotych. 
Następstwem tego było wszczęcie 
postępowania przetargowego 
na „Opracowanie dokumentacji 
projektowej i wykonanie kładki 
pieszo- jezdnej w Parku Miejskim 
w Gorlicach w związku z niemoż-
nością efektywnej stabilizacji 
osuwiska wzdłuż alejki parkowej 
w Parku Biechońskiego”. Wyko-
nawcą, wyłonionym w wyniku 
przeprowadzonego postępowa-
nia, została firma SAMSON Sp. 
z o.o. z Tarnowa. Cena ofertowa 
za wykonanie przedmiotu umowy 
(projekt i wykonawstwo) wyniosła 
2 384 490 zł. Z kwoty tej 80% 
zostało dofinansowane ze środ-
ków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Oddany do użytku 
obiekt to kładka o rozpiętości 
65 m, szerokości blisko 6 m, 
w tym jezdnia szerokości 3 m 
oraz jednostronnym chodniku o 
szerokości 1,5 m.
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W związku z prowadzoną kompleksową modernizacją obiektu  
Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji została zamknięta dla użyt-
kowników do grudnia 2011 roku. 

 W ramach prac modernizacyjnych przewidziano m.in.: wyko-
nanie izolacji przeciwwilgociowych, wymianę wypełnienia szkieletu 
ścian (wymiana „witrolitu” na płyty warstwowe), wymianę stolarki 
drzwiowej, przebudowę podrynników, docieplenie ścian, stropodachu 
i podcieni, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji, iluminacji oraz 
monitoringu budynku.

Całość kosztów związanych z zadaniem wyniesie 3.600.000 zł.  
Dobre tempo widać na „Szóstce” – czyli Miejskim Zespole Szkół Nr 6 
przy ul. Hallera. Wykonywane docieplenie, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz modernizacja systemu grzewczego to koszt 1 689 
211 zł. Rusztowania pojawiły się też na budynku Gorlickiego Centrum 
Kultury, gdzie za kwotę 2 013 829 zł wykonywane jest docieplenie ścian 
zewnętrznych obiektu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz mo-
dernizacja schodów zewnętrznych. W trzech przedszkolach – MP nr 1 
przy ul. Jagiełły, MP nr 5 przy ul. Krakowskiej, MP nr 8 przy ul. Hallera 
– oraz w MZ Szkół Nr 1 przy ul. Pięknej trwa modernizacja systemu 
grzewczego. Natomiast przy modernizacji sali gimnastycznej MZS nr 4 
przy ul. Krasińskiego rozpoczęła się izolacja pionowa budynku. 

30 kwietnia br. nastąpił odbiór techniczny schodów łączących 
ulicę Słoneczną z Blichem. W ramach inwestycji prowadzonej przez 
Urząd Miejski w Gorlicach przebudowano ciąg pieszy – chodnik i schody 
łączące ulicę Słoneczną z ulicą Blich. W zakresie prac budowlanych 
znalazły się m.in.: roboty rozbiórkowe starych schodów, chodnika, 
krawężników i  poręczy, ułożenie obrzeży betonowych oraz ścieku z 
korytek betonowych, wykonanie nowych stopni i chodnika, odnowienie 
i montaż poręczy. Dodatkowo wybudowano w obrębie schodów odcinki 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  Koszt robót prowadzonych przy 
przebudowie schodów wyniósł 105.788 zł.

Nowe schody Blich – Słoneczna

W ramach tej inwestycji wykonana została: wymiana nawierzchni 
dróg na kostkę brukową (1191 m2); wykonano parkingi z kostki bruko-
wej (201 m2) oraz chodniki z kostki brukowej (369 m2). Równocześnie 
z robotami drogowymi zrealizowano rozdział kanalizacji ogólnospławnej 
na kanalizację deszczową (130 m) i sanitarną (56 m). W ramach tego 
zadania wykonana została też przebudowa istniejących linii kablowych 
elektrycznych oraz wykonano oświetlenie terenu szkoły poprzez 
zainstalowanie na budynku 10 opraw oświetleniowych. Wykonawcą 
zadania był  Zakład Remontowo-Budowlany Łukasz Rejkowicz z sie-
dzibą w Gromniku – wykonawca takiej samej inwestycji zrealizowanej 
przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 przy ul. Krasińskiego. Wartość robót 
wynikająca z przetargu określono na 449 412,00 zł.

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA
Zakończona została przebudowa dróg dojazdowych oraz par-

kingów przy MZS nr 5 przy ul. Krakowskiej. 

TRWA TERMOMODERNIZACJA
Trwają prace termomodernizacyjne i modernizacyjne na 

obiektach użyteczności publicznej w ramach projektu z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 13. Program 
obejmuje wykonaniem i dofinansowaniem osiem obiektów na łączną 
kwotę 9 661 789 zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska to 50% kosztów. 

W ramach tej „schetynówki”, czyli Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 budowany jest łącznik ulicy 
Bardiowskiej z ulicą 11 Listopada. Trwa wyburzanie dawnego magazynu 
Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Zrealizowane jest już rondo o średnicy 38 m. na ul. Bardiowskiej, między 
dworcem PKP, a Urzędem Skarbowym, przebudowywany jest odcinek 
131 m ul. Bardiowskiej, zatoka autobusowa oraz parking; przebudowa 
skrzyżowania ulic 11 Listopada i Korczaka,  z korektą sytuacyjną wlotu 
ulicy Korczaka. Trwają prace związane z budową oświetlenia i kanalizacji 
deszczowej, przebudową bądź zabezpieczenie sieci kolidujących z reali-
zacją zadania oraz kompleksowa przebudowa odcinka ulicy Korczaka 
– od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada do wybudowanego już odcinka 
tzw. Korczak – boczna. W zakresie prac jest całkowita przebudowa 
istniejącej  konstrukcji i nawierzchni jezdni oraz chodników, przebu-
dowa istniejących zjazdów, przebudowa bądź zabezpieczenie sieci oraz 
budowa jednostronnego chodnika oraz oświetlenia na wykonanym już 
odcinku ulicy Korczaka – boczna i odbudowa korpusu drogi  - ulicy 
Korczaka na odcinku ok. 50 m, zniszczonego w wyniku powodzi w 
roku 2010. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest konsorcjum firm 
Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. (lider) 
oraz Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy „HAŻBUD” Sp. z o.o. 
(partner). Nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami sprawować 
będzie firma ARKADIS z siedzibą w Czudcu. Koszt robót związanych z 
zadaniem oraz koszt nadzoru inwestorskiego wynosi 4.964.207,83 zł, 
z czego 50% stanowi dotacja z budżetu państwa. Inwestycja powinna 
być zakończona do 30 listopada br. 

DOBRE TEMPO BUDOWY 
NA „SCHETYNÓWCE”

W dobrym tempie realizowana jest inwestycja drogowa pod 
nazwą „Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa 
łącznika ul. Bardiowskiej z ul. 11 Listopada w Gorlicach”. 
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11 maja br. w Gorlicach 
przebywała grupa wojskowych 
z Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego z Krakowa . W ramach  
szkoleń zorganizowana  została 
wycieczka szlakami I wojny świa-
towej  w powiecie gorlickim ze 
szczególnym uwzględnieniem  
miejsc upamiętniających  Bitwę 
pod Gorlicami z 1915 roku m.in.  
cmentarz Nr 91 na Wzgórzu Kor-
czak,  cmentarz  na Pustkach  w 
Łużnej i na Przełęczy Małastow-
skiej . Nad  całością czuwał płk  
dypl. Krzysztof Konrad – szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Krakowie, a ze strony urzędu 
kierownik Wydziału  Spraw  Oby-
watelskich Mieczysław Bomba.  
Goście spotkali się  z zastępcą bur-
mistrza Gorlic Januszem Fuglem, 
obejrzeli panoramę Gorlic z wieży 
ratuszowej, zwiedzili Muzeum 
PTTK im. Ignacego Łukasiewicza 
przy ul Wąskiej zapoznając  się z 
eksponatami związanymi z Bitwą 
pod Gorlicami. Szczególne zain-
teresowanie  wzbudziła makieta 
linii  frontu z 1915 r., głównie 
ze względu na fakt omawiania 
zagadnień taktycznych związanych 
ze strategią bitwy na uczelniach 
wojskowych. Na zakończenie 
delegacja udała się na cmentarz 
wojskowy nr 91 na wzgórzu Kor-
czak, gdzie oficerowie wystawili 
wartę honorową przy pomniku,  
następnie w asyście  burmistrza 
J. Fugla i kapelana  wojskowego 
złożyli kwiaty   oddając hołd  pole-
głym żołnierzom. Efektem  wizyty 
była deklaracja pomocy wojska 
podczas organizacji 100 -  lecia 
obchodów Bitwy Gorlickiej.

Podlega mieleckiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej „Europark 
Mielec” - Obszar Przemysłowy 
GORLICE. Całkowita wartość re-
alizowanego projektu wynosi 16 
500 00 zł, wysokość dotacji – 13 
200 000 zł (80 % kosztów). Przy-
pominamy, że dofinansowanie 
zostało przyznane w ramach Osi 
Priorytetowej 4. Infrastruktura dla 
rozwoju gospodarczego Małopol-
skiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013, 
Działania 4.3.tworzenie i rozwój 
stref aktywności gospodarczej. 
Schemat B:Strefy aktywności go-
spodarczej o powierzchni powyżej 
20 ha.  

Strefa Aktywności Gospo-
darczej w Gorlicach zlokalizowana 
jest na obszarze poprzemysłowym, 
w dużej części niezagospodaro-
wanym. Tereny te przeznaczone 
są pod inwestycje o charakterze 
produkcyjno – usługowym. Dzia-
łający już w strefie przedsiębiorcy 

PRACE W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
Trwa realizacja projektu „Budowa układu komunikacyjnego na terenie strefy gospodarczej przy 

ul. Bieckiej w Gorlicach, w dzielnicy Glinik, po obu stronach drogi krajowej nr 28 – Wadowice – Nowy 
Sącz – Krosno – Przemyśl”. 

związani są z produkcją kuźniczą, 
przemysłem szklarskim, produkcją 
płyt warstwowych, oraz produkcją 
konstrukcji stalowych. Układ ko-
munikacyjny w strefie składał się 
dotychczas z dróg o nawierzchni 
gruntowej, żwirowo -  tłuczniowej 
oraz nawierzchni z płyt betono-
wych, co stanowiło duże utrud-
nienie dla prowadzenia bieżącej  i 
przyszłej działalności.  Zgodnie z 
projektem budowana jest  infra-

Zdecydowano się apliko-
wać o środki na skomunikowanie 
niewykorzystanych dotychczas 
terenów przy strefie aktywności 
gospodarczej (po prawej stronie 
ul. Bieckiej, przy rzece Ropie) z 
drogą krajową.

To jedna z ostatnich szans 
na pozyskanie środków z Mało-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 - 13.

Zasadniczym elementem 
przewidywanych prac jest sko-
munikowanie części strefy gospo-
darczej.

Głównym celem projektu 
jest: podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej miasta przez po-
większenie obszaru istniejącej 
Strefy Aktywności Gospodarczej 
oraz wyposażenie ją w nowy układ 
drogowy i infrastrukturę komunal-
ną. To powinno zwiększyć napływ 
inwestycji i stworzyć warunki do 
powstania nowych miejsc pracy 
oraz nowych rodzajów działalności 

KOLEJNE TERENY POD INWESTYCJE
Urząd Miejski w Gorlicach złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o 

dofinansowanie, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, projektu „Budowa układu komu-
nikacyjnego i infrastruktury technicznej na terenie strefy gospodarczej przy ul. Bieckiej w Gorlicach – etap II”.

struktura komunalna dla strefy. 
Trwa przebudowa i budowa ciągów 
drogowych na terenie i poza SAG, 
wraz z chodnikami, parkingami, 
wyposażeniem technicznym dróg, 
przełożeniem kolidujących sieci i 
oświetlenia. Długość dróg objętych 
projektem w strefie to 2,096 km 
oraz poza strefą 0,5 km. Poprzez 
poprawę szlaków komunikacyjnych 
w strefie podniesie się atrakcyjność 
inwestycyjna miasta i powiatu.

gospodarczej. 

Na ocenę wniosku Urząd 
Marszałkowski potrzebuje około 
3 miesięcy. Jeśli zostanie on 
pozytywnie oceniony, wówczas 
rozpoczęcia i zakończenia inwe-
stycji można spodziewać się w 
2012 roku.

Dzięki realizacji projektu 
zakłada się docelową liczbę no-
wych zakładów pracy w strefie na 
poziomie 5 firm, które powinny 
stworzyć ok. 300 - 350 nowych 
miejsc pracy.

Dla uzyskania pełnej funk-
cjonalności inwestycyjnej terenu, 
pozwalającej na lokalizację zakła-
dów przemysłowych, przewiduje 
się kompleksowe uzbrojenie terenu 
w wewnętrzny układ drogowy 
oraz jego połączenie z drogą kra-
jową nr 28 i wyposażenie SAG 
we wszystkie niezbędne media, 
poprzez budowę kompletnego 
układ dróg wewnętrznych wraz 
z czterema włączeniami do drogi 

krajowej nr 28, wewnętrznej sieci 
energetycznej , wewnętrznej sieci 
kanalizacji sanitarnej , wewnętrznej 
sieci wodociągowej, sieci kanałów 
teletechnicznych oraz sieci kana-
łów technicznych dla rozprowa-
dzenia gazu

 Po zakończeniu prowa-
dzonych obecnie prac budowla-
nych w ramach I części projektu 
(zakończenie prac przewidywane 
jest na koniec 2012 r.) oraz po 
zrealizowaniu wnioskowanego 
projektu oznaczonego jako etap 
II, cały obszar SAG, o łącznej 
powierzchni 59,39 ha, będzie  
posiadać pełne uzbrojenie w sieć 
drogową, wodno-kanalizacyjną 
oraz energetyczną, a także przy-
gotowane kanały teletechniczne 
do rozprowadzenia sieci gazowej, 
telefonicznej i internetowej.

 Koszt projektowanych prac 
ocenia się na 4.659.000, przy czym 
wkład własny Miasta wyniósłby 
931.800 (20%).

WOJSKOWI W 
GORLICACH
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Legionów 3
38-300 GORLICE
TEL. (18) 353 66 32

NON OMNIS MORIAR – NIE WSZYSTEK UMRĘ

Był skromnym, cichym Arty-
stą. Nie szukał rozgłosu. Pracował, 
tworzył – uprawiał malarstwo i rzeźbę 
szczególnie o tematyce religijnej. Swój 
wielki talent – dar od Boga – oddawał 
i wyrażał w obrazach, płaskorzeźbach 
Drogi Krzyżowej, w czterech obrazach 
przekazanych w darze Ojcu Świętemu, 
bł. Janowi Pawłowi II – szczególnie w 
symbolicznym obrazie ukazującym le-
gendarne proroctwo Karola Wojtyły – 
Ojca, wydarzenie, jakie miało miejsce 
podczas Bitwy Gorlickiej. Malarstwo, 
rzeźba były Jego światem. Ten świat 
odkrył i pomógł Mu –wówczas chłop-
cu ze Stróżówki k. Gorlic – rozwiązać 
instruktor plastyki w Domu Harcerza 

MICHAŁ WACHOWSKI – MALARZ 
I RZEŹBIARZ (19442011)

w Gorlicach, Eugeniusz Wal. To był 
koniec lat pięćdziesiątych XX wieku. 
Przekonał Go do nauki w Państwo-
wym Liceum Sztuk Plastycznych w 
Jarosławiu. Później przez całe lata od-
nalazł swój życiowy azyl w pracowni 
reklamy PSS w Gorlicach. Jego wielką 
galerią sztuki współczesnej były 
ówczesne ulice i witryny sklepów. Ta 
codzienna praca w sztuce użytkowej 
dawała Panu Michałowi możliwość  
nieprzerwanej pracy twórczej. Wyko-
rzystywał te możliwości, zwłaszcza w 
dziele budowy kościoła Św. Andrzeja 
Boboli – Wotum Wdzięczności Bogu 
za Papieża Jana Pawła II i Gorlickiej 
Golgoty. Dla tego kościoła nama-
lował obraz Św. Andrzeja Boboli, 
Bożego Miłosierdzia. Stacje Drogi 
Krzyżowej wykonał płaskorzeźby na 
drzwiach wejściowych, płaskorzeźby 
Drogi Krzyżowej na zewnątrz kościoła, 
kwietne witraże w oknach świątyni… 
Odszedł nagle, niespodziewanie… 
Pozostawił w smutku i żalu najbliż-
szych, przyjaciół, znajomych. Chociaż 
nie ma Go wśród nas, żywych, ale 
pozostaje i żyje w swych obrazach, 
rzeźbach, płaskorzeźbach – „Non 
omnis moriar”. 

W 1936 r., mając 16 lat, przyjechała do Gorlic z rodziną Mel-
ków, którzy w narożnym budynku ul. 3-go Maja i Rynku otworzyli 
pierwszy w Gorlicach zakład fotograficzny. W 1946 r. wyszła za 
mąż za Józefa Siłkę, oficera Wojska Polskiego. W 1947 r. urodziła 
córkę Ewę, w 1949 przyszła na świat Elżbieta, a w 1955 syn Adam. 
W 1963 r. zakład fotograficzny został przeniesiony do kamienicy 
Otęskich przy ul. Ks. Świeykowskiego 1. Od tego roku przeszedł na 
nazwisko Siłka – „FOTO-JANINA”. Przez blisko pół wieku, w tym 
właśnie miejscu, utrwalała na kliszy, na fotografiach tysiące gorlic-
kich twarzy, gorlickie rodziny, rodzinne uroczystości – komunie św., 
śluby… Mając 85 lat, jako najstarszy gorlicki rzemieślnik, zakończyła 
działalność usługową. Dla wielu pokoleń gorliczan pozostała w pa-
mięci jako uśmiechnięta, zawsze życzliwa ludziom, profesjonalistka 
w swoim zawodzie. Jesteśmy przekonani, że właśnie taką, naszą 
Mamę, Panią Janinę Siłkową, zapamiętają gorliczanie na zawsze. 
Wierzymy, że skoro od nas odeszła, to zapewne gdzieś tam „w 
górze” potrzebni są tacy ludzie, że gdzieś tam, też trzeba będzie 
robić takie czarno-białe zdjęcia, które tak Ona kochała. Byłaś Mamuś 
Najwspanialszą Mamusią na świecie. 

Dzieci

JANINA SIŁKA – 
FOTOGRAF (1920-2011)

Odeszła cichutko w swoim cierpieniu 12 maja 2011 r. Dożyła 
pięknego wieku. Za dwa miesiące skończyłaby 91 lat. Nie była 
rodowitą Gorliczanką. Janina Siłka, z d. Lech, urodziła się 14 lipca 
1920 r. w Rzeszowie. 

Szkic do Drogi Krzyżowej na Gorlickiej Golgocie
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Zapraszamy uczniów szkół z powiatu gorlickiego do udziału w 
I Polsko – Słowackim Konkursie Fotograficznym „Mój Beskid Niski”. 
Prace na konkurs można składać do 19 września br. Konkurs jest ad-
resowany do uczniów szkół z powiatów gorlickiego i bardejowskiego i 
odbywa się w dwóch kategoriach: „Ludzie i kultura” oraz „Przyroda i 
architektura”. I Polsko – Słowacki Konkurs Fotograficzny „Mój Beskid 
Niski” organizowany jest przez Gorlickie Centrum Kultury, Dom Polsko 
– Słowacki w Gorlicach, Centrum Kultury i Turystyki – Dom Polsko – 
Słowacki w Bardejowie oraz Urzędy Miejskie w Gorlicach i Bardejowie. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronach: 
www.gck.gorlice.pl, www.dompolskoslowacki.eu i www.psd.sk. 

KONKURS „MÓJ BESKID NISKI”

PIKNIK HISTORYCZNY W SĘKOWEJ
8 maja br. w Sękowej odbył się Piknik Historyczny w 96. 

rocznicę bitwy pod Gorlicami. Wzięły w nim udział historyczne 
grupy rekonstrukcyjne odtwarzając w formie widowiska potyczki i 
bitwę z 2 maja 1915 r. 
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W dniach  od 29 kwietnia 
do 9 maja 2011r. w hotelu Galaxy 
w Krakowie odbyły się VII Indywi-
dualne Mistrzostwa Świata Szkół w 
Szachach ( World Schools Individual 
Championships) pod honorowym 
patronatem Prezydenta RP Bronisła-
wa Komorowskiego. Do królewskie-
go Krakowa zjechali szachiści wraz z 
trenerami i opiekunami z wielu kra-
jów świata, w tym tak egzotycznych 
jak: Kolumbia, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Sri Lanka, Malezja, Kirgizja, 
Peru, Mongolia czy Zimbabwe. Ogó-
łem w mistrzostwach wzięło udział   
prawie  400 zawodników. Najwięcej 
tytułów mistrzowskich (po trzy złote 
medale) wywalczyli reprezentanci 

W Gorlicach, w sali sportowej 
GCK zostały rozegrane VI Mistrzo-
stwa Małopolski w podnoszeniu 
ciężarów – będące jednocześnie 
eliminacjami do Mistrzostw Polski. 
Z gorlickiego LKS „Pogórze”, w 
swoich kategoriach wiekowych i 
wagowych medale zdobyli: złote 
– Barbara Holik, Bartosz Trybus, 
Wiktor Mikrut i Jarosław Holik, 
srebrne – Jakub Garbiec i Grzegorz 
Danicz, zaś brązowe – Daniel Cop i 
Sylwester Gryzik. Klasyfikację dru-
żynową wygrała ekipa KKS Hejnał 
Kęty, przed ULKS Atleta Łużna i 
LKS Pogórze Gorlice. Długoletnim 
trenerem gorlickich sztangistów (w 
tym trójki swoich dorosłych już i uty-
tułowanych dzieci – Barbary, Jarka i 
Marka) jest – Mieczysła Holik.

(lex)

ZAGRALI  NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA naszego kraju i zawodnicy z Kazach-
stanu. Turcja i Azerbejdżan zdobyły 
po dwa tytuły, Rosja i Rumunia po 
jednym.

Swój udział w Mistrzostwach 
Świata mieli też szachiści z naszego 
miasta i powiatu. KRZYSZTOF ŻAR-
NOWSKI – reprezentujący Miejski 
Zespół Szkół Nr 1  – wywalczył  14 
miejsce w kat. open do lat 13 , a 
MAGDALENA ZIEMBA z Zespołu 
Szkół w Dominikowicach, zajęła 21 
miejsce w kat. dziewcząt do lat 15. 
Magda i Krzysztof są zawodnikami 
Gorlickiego Klubu Szachowego 
„Kornuty”. Grają w szachy od pięciu 
lat i występowali już kilkakrotnie w Fi-
nałach Mistrzostw Polski Juniorów. 

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

Z CIĘŻAROWEGO POMOSTU


