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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Światełko do Nieba

W 55. rocznicę śmierci ks. prał. B. Świeykowskiego
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9.stycznia br. - po raz 
XIX odbył się w Gorlicach Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 150 wolontariuszy 
zebrało do puszek 54.683,04 
zł. Światełko powędrowało do 
Nieba. Dary serca gorliczan do 
skarbonek wolontariuszy.
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22 stycznia br. w Kuchni dla Ubogich „Caritas” przy ul. 
Piekarskiej odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne. Wśród 
zaproszonych przez ks. Jerzego Gondka – dyrektora „Caritas” w Gor-
licach – byli przedstawiciele władz miasta, powiatu, samorządowcy i 
wolontariusze. Za ich wielki dar serca za działalność charytatywną na 
rzecz Kuchni dla Ubogich „Caritas”, Ksiądz Dyrektor wyraził wszyst-
kim podziękowanie i wręczył każdemu figurkę Matki Bożej – z jakże 
pięknym i mądrym przesłaniem: „Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby 
nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu…”.

66 lat temu, 17 stycznia 1945 roku – w wyniku operacji zimowej 
Armii Czerwonej na froncie wschodnim – zakończona została hitle-
rowska okupacja Gorlic. 17 stycznia br. burmistrz Witold Kochan, 
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał, kombatanci oraz wi-
ceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego Roman Dziubina złożyli 
wieniec pod obeliskiem znajdującym się obok „Szklarczykówki”, 
oddając cześć i pamięć żołnierzom polskim poległym na frontach 
II wojny światowej.

W 66. rocznicę

Caritas
- dar ludzkiego serca

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

NOWOROCZNE

Prezes ZUS w Gorlicach
8 stycznia br. w gorlickim magistracie gościł prezes Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk.
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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 8.0016.00, wtorek  pią tek 
7.3015.30 Bur mistrz  Ka zi mierz 
Ster ko wicz, Zca Bur mi strza 
 Janusz Fugiel, Sekretarz  Ma
ria Kuź niar skaPęczek, 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
woBudżetowej  Kie row nik 
Ja ni na Łopata, tel. nr wew. 
231.

  3. Wydział Promocji i Roz wo ju 
Go spo dar cze go Kie row nik 
 Ewa Buhl, tel. wew. 267.

  4. Wydział Spraw Oby wa tel skich 
 Kierownik Mie czy sław Bom
ba, tel. wew. 276.

  5. Wydział Gospodarki Ko mu nal
nej  Kierownik Teresa Wrona, 
tel. wew. 244.

  6. Wydział Go spo dar ki Prze
strzennej  Kierownik An drzej 
Fik, tel. wew. 259.

  7. Wydział Oświaty, Kul tu ry i 
Spor tu  Kierownik Alek san
der Au gu styn, tel. wew. 265.

  8. Wydział Inwestycji, Za mó
wień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych  p.o. kier. Jerzy 
Brzozowski, tel. wew. 249.

  9. Urząd Stanu Cy wil ne go  Kie
row nik Danuta Za krzew ska, 
tel. wew. 256.

10. Radca Prawny  Lucyna Gąsio
rowska, tel. wew. 229.

11. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
BHP, Henryk Ję drze jow ski, tel. 
wew. 285.

12. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Audytu  Franciszek To masz
kie wicz, tel. wew. 285.

13. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Pla no wa nia i Spra woz daw czo
ści Bu dże to wej  Edyta Szilder, 
tel. wew. 231.

14. Straż Miejska  Ko men dant 
Woj ciech Pietrusza, tel. 354 
07 23, Straż ni cy, tel. 354 07 
24

MZBtel. 3537310, MZUKtel. 52
6715, MOPS  tel. 3535642
Godziny przyjęć stron przez 
Bur mi strza:
Poniedziałek - 14.00 - 16.00,
Z-ca Burmistrza 
Środa - 12.00 - 15.00

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

SPOTKANIE WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH URZĄDU 
MIEJSKIEJ W GORLICACH 
INFORMUJE,ŻE W 2010 ROKU:

* Zameldowano 187 osób na po
byt stały spoza terenu miasta

* Zameldowano 277 osób na 
pobyt czasowy trwający ponad 
3 mce spoza terenu miasta

* Wpłynęło 25 wniosków o 
wymeldowanie osób z pobytu 
stałego decyzją administracyj
ną

* Dokonano 511 przemeldowań 
z ulicy na ulicę

* Wymeldowano 443 osoby z 
pobytu stałego poza granice 
administracyjne naszego mia
sta

* Na pobycie czasowym trwają
cym ponad 3 mce przebywało 
poza Gorlicami 348 osób (są to 
przeważnie osoby studiujące, 
które dokonały zameldowania 
w miejscu pobytu czasowe
go)

* Założono 335 kart osobowych 
mieszkańca (tzw. KOMy) dla 
nowonarodzonych gorliczanek 
i gorliczan, w tym:

 167 dziewczynek

 168 chłopców

* W kartach osobowych miesz
kańców odnotowano 420 mał
żeństw oraz 115 rozwodów

* Z kartoteki osobowej miesz
kańców naszego miasta wy
łączono 219 KOMów osób 
zmarłych

* Wydano gorliczankom i gorli
czanom 1 622 dowody osobi
ste 

* Udzielono 364 odpowiedzi na 
wnioski o udostępnienie da
nych osobowych dotyczących 
mieszkańców Gorlic

* Na prośbę mieszkańców wyda
no 151 zaświadczeń o pobycie 
stałym

* W dniu 31 grudnia 2010 roku 
Gorlice liczyły 29 119 osób 
(są to osoby zameldowane w 
Gorlicach na pobyt stały), w 
tym:

 15 174 kobiety

 13 945 mężczyzn

Powyższe dane opracowali 
pracownicy Wydziału Spraw Oby
watelskich Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach.

20 stycznia br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbyło się tra
dycyjne Spotkanie Noworoczne, 
zorganizowane przez Burmistrza 
Gorlic i Starostę Gorlickiego. Było 
okazją do podsumowań i przed
stawienia planów na 2011 rok. 
W swoim wystąpieniu burmistrz 
Witold Kochan zwrócił uwagę na 
wybitnie proinwestycyjny Budżet 
Miasta na 2011 rok oraz na ogrom
ne wyzwania, by zrealizować naj
ważniejsze inwestycje planowane 
w 2011 roku przez Miasto Gorlice: 
kontynuację prac przy rewitalizacji 
centrum miasta, budowę układu 
komunikacyjnego w specjalnej 
strefie ekonomicznej wraz z próbą 
jej poszerzenia o nowe obszary, ter
momodernizację siedmiu obiektów 
użyteczności publicznej (szkoły, 
przedszkola Gorlickie Centrum 
Kultury, hala sportowa). Burmistrz 
podkreślił również znaczenie reali
zacji „schetynówki”, łączącej ulicę 
Bardiowską z ulicą Korczaka, sta
nowiącej ważny element rozwiązań 
komunikacyjnych w mieście. Duże 
nadzieje pokłada także w planach 
gruntownej modernizacji sztucz
nego lodowiska. Wśród zamierzeń 
związanych z ułatwieniem dostępu 
mieszkańcom Gorlic do usług 

administracji miejskiej, wymienił 
stworzenie w Urzędzie Miasta 
Biura Obsługi Mieszkańców oraz 
przeniesienie siedziby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
do spełniającego odpowiednie 
standardy budynku przy ulicy 
Węgierskiej. Głos zabrali również i 
składali życzenia obecni na uroczy
stości: senator Stanisław Kogut, 
wojewoda małopolski Stanisław 
Kracik, radny województwa mało
polskiego Leszek Zegzda oraz sta
rosta Mirosław Wędrychowicz O 
oprawę artystyczną zadbał kwintet 
akordeonowy z Państwowej Szko
ły Muzycznej im. I. Paderewskiego 
w Gorlicach oraz wykonawcy 
standardów The Beatles – solistki 
i soliści z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gorlicach. Podczas spo
tkania wojewoda Stanisław Kracik 
odznaczył zasłużonych pracowni
ków Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. odznaczeniami państwowymi 
przyznanymi przez Prezydenta RP.  
Zakończenie uroczystości stanowił 
toast noworoczny wzniesiony 
przez przewodniczącego Rady 
Miasta Gorlice Bogdana Musiała i 
przewodniczącego Rady Powiatu 
Gorlickiego Marka Bugnę.

NOWOROCZNE

Jego wizyta u burmistrza Gor
lic nie była przypadkowa. To właśnie 
w naszym mieście dojdzie wkrótce do 
modernizacji inspektoratu ZUS. Pod
czas konferencji prasowej prezes Zbi
gniew Derdziuk podkreślał, że jednym 
z głównych wyznaczników nowej 
polityki ZUS jest dbałość o klienta, 
poprzez tworzenie specjalnych sta
nowisk obsługi, do sprawniejszej, 
bardziej dyskretnej i profesjonalnej 
obsługi ubezpieczonych. W tym roku 
rozpoczną się prace w tym zakresie 
w gorlickim inspektoracie ZUS. To 
m.in. efekt kilkuletnich starań posła, 

a obecnie burmistrza Gorlic Wi
tolda Kochana. W bieżącym roku 
planowane jest przeprowadzenie 
postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy i rozpoczęcie 
robót budowlanych. Biorąc pod 
uwagę okres realizacji podobnych 
zadań można się spodziewać, że 
zakończenie realizacji inwestycji 
nastąpi pod koniec 2012 r.

Najistotniejszą częścią plano
wanego zadania inwestycyjnego jest 
budowa sali obsługi o powierzchni 
180 m kw2. Koszt inwestycji wynie
sie ok. 3 mln. zł.

Modernizacja budynku ZUS
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W 55. rocznicę śmierci
27 stycznia br. minęła 55. 

rocznica śmierci ks. prał. Bronisła
wa Świeykowskiego, komisarycz
nego burmistrza Gorlic z „przełomu 
pod Gorlicami” czasów I wojny 
światowej, wielkiego patrioty, 
społecznika i wychowawcy mło
dzieży. Mieszkańcy Gorlic, władze 
samorządowe, przedstawiciele 
instytucji, środowisk kombatanc
kich wspominali postać, zasługi 
Księdza Bronisława i modlili się w 
Jego intencji podczas uroczystej 
Mszy Świętej, która odprawiona 
była w dniu 55. rocznicy śmierci o 
godzinie 8.00 w Bazylice Mniejszej 
Nar. NMP, koncelebrowanej przez 
proboszcza ks. prał. Stanisła
wa Górskiego. Po nabożeństwie 
uczestnicy przemaszerowali na 
czele z pocztami sztandarowymi, 
harcerzami i Grupą Rekonstruk
cyjnoHistoryczną "Gorlice 1915" 

12 stycznia br. słuchacze 
Uniwersytetu Złotego Wieku wy
słuchali interesującego wykładu ks. 
dr. Romana Dubeca – proboszcza 
prawosławnej parafii pw. Świętej 
Trójcy w Gorlicach – „Święty 
Maksym Gorlicki – święty z Ziemi 
Gorlickiej”. Prelekcja odbywała się 
przed przypadającą 31 stycznia br. 
125. rocznicę urodzin świętego 
męczennika, który przyszedł na 
świat w 1886 r. w Zdyni, w rodzinie 
Krystyny i Tymoteusza Sandowy
cza, RusinaŁemka, cerkiewnego 
diaka, psalmisty, wyznania grecko
katolickiego. Cała Łemkowszczyzna 
była wówczas wyznania unickiego
greckokatolickiego, a działalność 
Cerkwi Prawosławnej zakazana 
w monarchii austrowęgierskiej. 

ŚWIĘTY Z ZIEMI GORLICKIEJ

na Cmentarz Parafialny, gdzie przy 
krypcie ks. Bronisława Świeykow
skiego złożone zostały kwiaty i 
zapalono znicze. Bezpośrednio 
po uroczystości w MZS Nr 5 przy 
ul. Krakowskiej młodzież przed
stawiła okolicznościowy program 
artystyczny poświęcony pamięci 
„gorlickiego Kordeckiego” – w 
oparciu o pamiętnik ks. prał. B. 
Świeykowskiego „Z dni grozy w 
Gorlicach". Ks. prałat B. Świeykow
ski to jedna z najszlachetniejszych 
postaci w dziejach naszego miasta. 
Urodził się w Uhercach 14 kwietnia 
1865r. Ukończył Gimnazjum Ber
nardyńskie we Lwowie. W 1891 
roku przyjął święcenia kapłańskie 
w Seminarium Duchownym w 
Przemyślu. Jako kapłan odbył 
studia teologiczne w Rzymie. Do 
Gorlic zawitał 1 września 1899r., 
by podjąć pracę duszpasterską z 
uczennicami Szkoły Wydziałowej 
Żeńskiej. Był katechetą przez 27 
lat, do 1 grudnia 1926r. Równo
cześnie brał aktywny udział w życiu 
społecznym i politycznym. Należał 
do Czerwonego Krzyża, Towarzy
stwa Tatrzańskiego "Beskid". Był 
kolekcjonerem owadów i motyli. 
Założycielem i prezesem Koła Węd
karskiego. Ale największe zasługi 
dla miasta oddał w czasie I wojny 
światowej, gdy zgodził się zostać 
komisarycznym burmistrzem 24 
września 1914r. Był, jak pięknie 
powiedział w homilii ks. prał. S. 
Górski  "pasterzem, do którego 
garnęły się owieczki"  przerażeni 
bombardowaniami i ostrzałem 
mieszkańcy Gorlic. Wielu uratował 

od śmierci, pocieszał, pomagał, 
stawał w obronie, zdobywał żyw
ność, pomagał w chorobie. Był 
patriotą. Nie przyjął nadanego 
mu przez cesarza odznaczenia. 1 
listopada 1918r. zrezygnował z 
funkcji burmistrza. Do końca życia 

poświęcał się duszpasterstwu. 
Zmarł 27 stycznia 1956r. Spoczął w 
podziemiach kaplicy Miłkowskich  
Wielki Kapłan, Burmistrz, Honoro
wy Obywatel Miasta Gorlice.

(dr)

W 125 ROCZNICĘ URODZIN ŚW. MAKSYMA GORLICKIEGO

Stąd Maksym Sandowycz po 
ukończeniu gimnazjum wstąpił do 
klasztoru bazylianów. Ale szybko 
rozczarował się poziomem życia 
duchowego i opuścił zgromadze
nie, przenosząc się do słynącej z 
wysokiego poziomu duchowego 
prawosławnej Ławry Poczajow
skiej. Wkrótce przyszły święty 
został z błogosławieństwem miej
scowego biskupa i przełożonego 
monasteru skierowany do semi
narium duchownego w Żytomierzu. 
Po jego ukończeniu ożenił się i w 
1911 roku – 100 lat temu – przyjął 
święcenia kapłańskie i objął swą 
pierwszą parafię w miejscowości 
Grab. Za odprawianie Św. Liturgii 
w Cerkwi Prawosławnej był czę
sto prześladowany przez władze 
austriackie. W 1912 roku ojciec 
Maksym został aresztowany pod 
zarzutem szpiegostwa na rzecz 
Rosji. Po trwającym dwa lata po

bycie w lwowskim więzieniu oraz 
głośnym w całej Europie procesie 
został uniewinniony. Nie cieszył 
się długo wolnością. 6 września 
1914 roku, bez rozprawy i wyroku, 
ojca Maksyma rozstrzelano na 
dziedzińcu sądu w Gorlicach, na 
oczach jego ojca Tymoteusza i żony 
Pelagii. Gdy padła salwa, święty 
męczennik wypowiedział słowa 
„Niech żyje Święte Prawosławie”. 
Pochowany został w rodzinnej 
Zdyni. W 1994 r. święty męczennik 
Maksym Gorlicki został kanonizo
wany w Gorlicach przez Cerkiew 
Prawosławną w Polsce, rozsławia
jąc Gorlice wśród prawosławnych 
na całym świecie. W 2007 r. reli
kwie świętego zostały przeniesione 
ze Zdyni do gorlickiej cerkwi Św. 
Trójcy. Odtąd Gorlice stały się 
zgodnie z prawosławną tradycją 
miastem błogosławionym.

(dr)

Ks. Bronisław 
Świeykowski

K U R I E R  G O R L I C K I
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Obfite opady śniegu w 
grudniu minionego roku spowo-
dowały wstrzymanie prac przy 
rewitalizacji gorlickiej Starówki. 
Styczniowa aura przyczyniła się 
do wznowienia robót związanych 
z realizacją tego zadania. 

Mimo czasami niesprzyjają
cych  warunków atmosferycznych 
prowadzone są  prace na ul. Stró
żowskiej, gdzie przepięta została 
główna nitka wodociągu oraz na 
ul. Św. Mikołaja – tu usunięta 
została stara  nawierzchnia drogi i 
trwają przygotowania pod wymia
nę instalacji wodnokanalizacyjnej 
i sanitarnej. Do końca stycznia pla
nowane jest zakończenie układa
nia nawierzchni z kostki brukowej 
na ul. Wróblewskiego.

 Na odcinku robót przy ul. 
Krętej wykonana został częściowo 
podbudowa pod schody i taras 
widokowy.  Prace w ciągu ul. Mic
kiewicza  zostały wstrzymane ze 
względu na zamarznięty grunt. 

Na ul.  Krakowskiej  wyko
nywana jest obecnie kanalizacja 
deszczowa. Kontynuowane są 
prace na Placu Dworzysko przy  
tarasie widokowym.

foto. archiwum WIZ UM Gorlice

Kładka pieszo – jezdna nad rzeką Ropą 

Rewitalizacja Starówki

Prawie wiosenna pogoda w 
styczniu pozwoliła też na kontynu
owanie prac przy budowie kładki 
pieszo – jezdnej przez rzekę Ropę 
w rejonie ul. Kwiatowej. Przypomi
namy, że wykonawcą wyłonionym 
w wyniku przeprowadzonego po
stępowania jest firma SAMSON 
Sp. z o.o. z Tarnowa. Inwestycja 
ta w 80 % jest dofinansowana ze 
środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. 

Budowa kładki ma na celu 
skomunikowanie istniejących go
spodarstw, które zostały odcięte w 
wyniku uruchomienia się czynnego 
osuwiska zlokalizowanego na Gó
rze Parkowej w roku 2004, 2009, 
jak również w czerwcu ubiegłego 
roku, gdy wystąpiło zjawisko dy
namicznego obsuwania się mas 
ziemnych, odłamów skalnych oraz 
drzew. Lokalna droga przez park zo
stała całkowicie wyłączona z ruchu, 
uniemożliwiając korzystanie z niej 

mieszkańcom pobliskich posesji. 

Do 20 stycznia  br. wykonana 
została już żelbetowa  konstrukcja 
kładki o rozpiętości około 65 m i 
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szerokość  5,68 m, w tym jezdni 
o szerokości 3,0 m, jednostronny 
chodnik o szerokości 1,5 m oraz 
bariery energochłonne. Do całko

witego ukończenia kładki pozo
stało jeszcze ułożenie nawierzchni 
na podjazdach po obu stronach 
mostu.

K U R I E R  G O R L I C K I
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30 grudnia br. odbyła się IV 
zwyczajna Sesja Rady Miasta. Roz
począł ją występ chóru „Belfersin
gers”, działającego przy Gorlickim 
Centrum Kultury. Kolędami „Dzisiaj 
w Betlejem”, „Zaśnij, o zaśnij Święte 
Dziecie” i „Idźcie Pana witajcie” 
wykonawcy wprowadzili radnych 
i wszystkich uczestników w świą
teczny nastrój. Odśpiewano również 
„VIVAT” na nową kadencję RM. 

Porządek obrad zakładał 
podjęcie 9 uchwał. Burmistrz Wi
told Kochan zaproponował wnieść 
dodatkowo projekt uchwały wy
rażającej protest w sprawie planu 
likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie 
Rejonowym w Gorlicach. Wnio
sek został przyjęty pozytywnie. 
Rada Miasta jednogłośnie wyraziła 
swoje negatywne stanowisko w tej 
sprawie. 

Pierwsza – wg porządku 
obrad –  uchwała dotyczyła usta
lenia wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 
2010. Została przyjęta jednogłośnie. 
Wydatki bieżące niewygasające z 
upływem roku budżetowego 2010 
to: przebudowa chodnika oraz 
schodów łączących ulicę Słoneczną 
z ulicą Blich (105 788 zł) niewyko
nane ze względu na niekorzystne 
warunki atmosferyczne; remont 
sanitariatów MZS Nr 1 (216 861 
zł); usuwanie barier architektonicz
nych w MZS Nr 5 (145 633 zł). Do 
wydatków, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 2010 
zostały zaliczone: chodnik przy ulicy 
Stróżowskiej; dokumentacja pro
jektowa budownictwa socjalnego; 
łącznik ulicy Stróżowskiej z ulicą 
Korczaka; łącznik ulicy Stawiska z 
ulicą Korczaka; opracowanie doku
mentacji projektowobudowlanej 
wraz z budową kładki pieszojezdnej 
w Parku Miejskim w Gorlicach; 
przebudowa mostu na potoku Figa 
w Gorlicach; adaptacja MZS Nr 1 
na potrzeby Urzędu Miejskiego; 
droga dojazdowa i parking MZS 
Nr 5 przy ul. Krakowskiej.  Kolejna 
uchwała była w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązy
wania Problemów Alkoholowych 
dla miasta Gorlice na 2011 rok. 
Uchwała została przyjęta 20 głosami 
radnych, przy 1 głosie wstrzymują
cym. Jednogłośnie przyjęta została 
uchwała w sprawie Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Nar

OSTATNIA SESJA 2010 ROKU

komanii dla miasta Gorlice na rok 
2011. Następna uchwała – podjęta 
jednogłośnie – dotyczyła ustalenia 
górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nie
czystości ciekłych. Referowała ją 
kierownik Wydziału gospodarki Ko
munalnej – Teresa Wrona. Ustalona 
w wyniku przetargu stawka wynosić 
będzie w 2011 roku 220 zł netto za 
jedną tonę odpadów i wzrośnie – w 
stosunku do wcześniejszej stawki 
– o 7 zł. Na koszt ten ma wpływ 
zmiana stawki podatku VAT z 7% na 
8%. Na mocy kolejnej uchwały radni 
dokonali zmiany w sprawie określa
nia zasad ustalania i poboru oraz 
terminów płatności i wysokości 
stawek opłaty targowej, zarządzania 
poboru tej opłaty w drodze inkasa, 
określania inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. Uchwała 
skutkuje, iż inkasentem opłaty 
targowej będzie Urząd Miejski w 
Gorlicach. Uchwałę w sprawie prze
dłużenia umów dzierżawy gruntów 
położonych w Gorlicach przedstawił 
kierownik Wydziału Gospodarki 
Przestrzennej Andrzej Fik. Dotyczy 
ona 67 dzierżawców będących 
właścicielami kiosków handlowych 
na miejskim placu targowym. Dział
ki, na których zlokalizowane jest 
obecnie targowisko, przeznaczone 
będą pod tereny komunikacji. W 
związku z tym alternatywą dla 
dzierżawców będzie otwarty w 
II kwartale 2011 roku nowy Plac 
Targowy „Jarmark Pogórzański”. 
Przy 3 głosach wstrzymujących 
uchwała ta została przyjęta. Dwie 
ostatnie uchwały referował zastęp
ca kierownika Wydziału Oświa
ty, Kultury i Sportu Jerzy Knot. 
Pierwsza dotyczyła zasad i trybu 
przyznawania nagród Burmistrza 

Miasta Gorlice za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i obrony kultury. 
Określa ona podmioty, które mogą 
wystąpić z wnioskiem o przyznanie 
nagrody. Druga natomiast była w 
sprawie ustanowienia stypendiów 
sportowych oraz nagród Miasta 
Gorlice dla osób fizycznych za osią
gnięte wyniki sportowe. Pozwoli 
ona wyróżnić najlepszych spor
towców i pomoże im w edukacji 
sportowej. W wyniku głosowania 
obie uchwały zostały przyjęte jedno
głośnie.  Radni, przy 17 głosach za, 
2 przeciw i dwóch wstrzymujących, 
podjęli również uchwałę dotyczącą 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmi
strza Miasta Gorlice. W końcowym 
punkcie porządku obrad ośmioro 
radnych złożyło interpelacje.

ALICJA NOWAK, w swojej 
interpelacji pytała, w jakim stopniu 
zrealizowano zalecenia pokontrolne 
w Miejskim Zarządzie Budynków 
i czy osoby za to odpowiedzialne 
poniosły konsekwencje. Pytała 
również, kiedy zostanie ogłoszony 
konkurs na stanowisko kierownika 
MZB.

Kolejna interpelacja dotyczy
ła nieterminowego rozpatrywania i 
odpowiedzi na skargi mieszkańców. 
Niektóre w nich są rozpatrywane 
nawet z kilkumiesięcznym opóźnie
niem, co narusza kodeks postępo
wania administracyjnego. 

Poruszyła też sprawę zgło
szoną przez mieszkańców ul. Stró
żowskiej 48, związaną z zapew
nieniem bezpiecznego dojścia do 
domu lokatorom. Obecne rozwią
zanie komunikacyjne uniemożliwia 
bezpieczne dojście do nieruchomo
ści. Prosiła o pilne rozwiązanie tego 
stanu rzeczy.

Radna interpelowała także 
w sprawie wykonania oznakowania 
dla pieszych na ulicy Kościuszki, 

między sklepami „Handlowiec” i 
„Biedronka” na Zawodziu. 

Wnioskowała, by w ramach 
realizacji polityki jawności w Biu
letynach Informacji Publicznej 
(BIP) umieszczane były wszystkie 
interpelacje Radnych Miasta. 

ZBIGNIEW GRYGOWICZ 
poruszył kwestię dostosowania 
klasyfikacji gleboznawczej grun
tów na terenie miasta. Uważa, że 
większość gruntów nie ma takiej 
klasyfikacji. Prosił, by uwzględnić 
w wydatkach Starostwa kwotę na 
tę klasyfikację.

EUGENIUSZ LIANA inter
pelował w sprawie stanu dróg na 
rewitalizowanej ulicy Mickiewicza. 
Pojawiające się tam wyrwy są po
wodem skarg kierowców. Domagał 
się interwencji i obciążenia wyko
nawców za ewentualne szkody.

JOANNA BUBAK prosiła 
o informację, dlaczego p. Józef 
Hojnor, zatrudniony na stanowisku 
kierownika MZB, nie otrzymał wy
nagrodzenia za miesiąc listopad.

Pytała również, czy firma 
„Rembut” otrzymała należne środki 
za wykonane wiele miesięcy temu 
prace w MZB.

JADWIGA WÓJTOWICZ w 
swej wypowiedzi poruszyła temat 
braku poradni sportowej w Niepu
blicznym Zakładzie Podstawowej  
Opieki Zdrowotnej "BallMed" przy 
ulicy Jagiełły, wnioskując o wy
stąpienie do dyrekcji tej placówki, 
by taka poradnia została ponownie 
utworzona. 

BOGDAN MUSIAŁ zwrócił 
uwagę na stan budynku mieszkal
nego przy ul. Dukielskiej na tere
nach osuwiskowych. Wnioskował 
aby zwrócić się do zarządu drogi w 
celu podjęcia radykalnych kroków i 
zapewnienia bezpieczeństwa miesz
kańcom tych budynków.

AUGUSTYN MRÓZ ponowił 
wniosek, by zakupić dla potrzeb 
Rady Miasta program komputerowy 
do rejestracji wyników głosowania 
elektronicznego. 

ANDRZEJ RAK interpelował 
w sprawie wyciągu w Małastowie. 
Podkreślił konieczność moderni
zacji stacji, rozbudowy zaplecza 
gastronomicznego, parkingu.

Na złożone interpelacje radni 
otrzymają pisemne odpowiedzi.

K U R I E R  G O R L I C K I
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PIERWSZA SESJA W 2011 ROKU
Uchwała Budżetowa Miasta 

Gorlice na 2011r.

27 stycznia br. obradowała 
sesje Rady Miasta pierwsza w 2011r. i 
najważniejsza, bo budżetowa. Podkreślił 
to burmistrz Witold Kochan, prezentując 
główne założenie Budżetu m. Gorlice 
na 2011r., które we fragmentach pre
zentujemy:

"Podjęcie w dniu dzisiejszym jed-
nej z najważniejszych uchwał – Uchwały 
Budżetowej na 2011 r. - pozwoli na 
rozpoczęcie pełnej realizacji zaplanowa-
nych  zadań we wszystkich jednostkach 
organizacyjnych miasta. Przedłożony 
projekt budżetu miasta nowo wybranej 
Radzie Miasta w listopadzie ubiegłego 
roku uległ nielicznym zmianom, które 
szczegółowo zostały omówione w 
dostarczonych materiałach.                                                                                               

Trudna sytuacja finansowa 
dwóch największych gorlickich  firm, 
brak rozwoju gospodarczego miasta 
przełożyło się na wysokość dochodów 
miasta a także na sytuację materialną 
wielu gorlickich rodzin. Oznacza to 
mniejsze wpływy z podatków a więk-
sze wydatki na zasiłki socjalne i inne 
świadczenia z opieki społecznej oraz 
konieczność zaciągania kredytów, 
aby wykorzystać pozyskane środki 
zewnętrzne.

Przedłożony projekt opiera się 
głównie na przewidywanym wykonaniu 
budżetu miasta za 2010 r, uwzględnia 
wskaźniki i założenia przyjęte do usta-
lenia ustawy budżetowej państwa w 
zakresie inflacji i podwyżek wynagrodzeń 
w sferze budżetowej. Przy określaniu 
dochodów uwzględniono między innymi 
informację z Ministerstwa Finansów o 
wstępnej wysokości subwencji oświa-
towej i równoważącej oraz informację 
Wojewody o dotacjach na realizację 
zadań zleconych. 

Wydatki budżetu zostały skalku-
lowane  przy uwzględnieniu możliwości 
dochodowych miasta, konieczności re-
alizacji zadań obligatoryjnych należących 
do samorządu oraz wzięto pod uwagę 
najważniejsze potrzeby miasta.

Rada Miasta w komisjach me-
rytorycznych bardzo szczegółowo 
analizowała poszczególne założenia 
uchwały budżetowej, za co wyrażam 
słowa podziękowania. Dziękuję za wielo-
godzinne dyskusje i analizy. Dzięki pracy 
radnych zrodziło się wiele wniosków 
z propozycjami zasadnymi, jak i mniej 
ważnymi.  Najważniejsze zostały już 
uwzględnione. Oszczędności po roz-
strzygnięciach przetargowych, większe 
wpływy, jeżeli wystąpią, będą kierowane 
na niezbędne zadania. 

Budżet miasta na 2011 r jest  
budżet proinwestycyjnym, trudnym ale 
realnym do wykonania, Należy podkre-
ślić, że jest również budżetem o bardzo 
wysokim deficycie. 

Biorąc pod uwagę całokształt 
założeń budżetu miasta na 2011 r. 
Regionalna Izba w Krakowie pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu, pozytyw-
nie oceniła możliwości sfinansowania 
deficytu przedstawione w projekcie 
uchwały budżetowej.

 Wnoszę do Wysokiej Rady 
o podjęcie Uchwały Budżetowej w 
wersji przedstawionej radnym po kilku 
zmianach w stosunku do pierwotnie 
przedłożonego projektu."

Po wystąpieniu burmistrza, 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
przedstawiła Skarbnik Miasta, Krystyna 
Tokarska. Pozytywna była również 
opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady 
Miasta. Jej przewodniczący, Aleksander 
Kumorkiewicz podkreślił że, "projekt bu
dżetu jest bardzo dobrze przygotowany 
[...] budżet jest trudny, ale na poziomie 
satysfakcjonującym, zabezpieczającym 
wydatki". W jawnym głosowaniu budżet 
m. Gorlice na 2011r. został przyjęty  
za głosowało 19 radnych, dwoje się 
wstrzymało.

Na V sesji radni podjęli ponadto 
14 uchwał. Wśród nich bardzo ważna 
była uchwała "w sprawie zaciągnięcia 
zobowiązania związanego z realizacją 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
"Przebudowa lodowiska przy ul. Sien
kiewicza w Gorlicach na wielofunkcyjny 
obiekt sportowy". Realizacja tego zada
nia jest oczekiwana od wielu lat. Stan 
techniczny obiektu lodowiska zagraża 
bezpieczeństwu nie tylko łyżwiarzy ale 
również miastu. Wyeksploatowana in
stalacja technologii mrożenia sztucznego 
lodowiska generuje możliwość zagro
żenia wycieku amoniaku. Pojawiła się 
możliwość modernizacji lodowiska i do
finansowania z dwóch źródeł: w ramach 
wieloletniego Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Małopolskiego 
oraz zaciągnięcia preferencyjnego kredy
tu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Koszt całego zadania to 
kwota 3.400 000 zł. Jest możliwość 
pozyskania 1.122 000 zł z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej oraz 914 000 
zł z WFOŚ. Pozostała kwota 1.364 000 
zł  to dochody własne budżetu.

Ważną dla mieszkańców miasta 
była uchwała zatwierdzająca taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Wniosek w tej sprawie był sprawdzany 
przez powołaną przez Burmistrza Komi

sję. Stwierdziła ona zgodność wniosku z 
przepisami ustawy oraz uznała celowość 
podniesienia przez Miejskie Przedsię
biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. wykazanych kosztów działalności. 
Zgodnie z nowymi taryfami dla odbior
ców indywidualnych przy dostawie 1 m3 
wody następuje wzrost o 8,64% (3,52 
zł), przy odbiorze 1 m3 ścieków o 8,57% 
(3,42 zł). dla pozostałych odbiorców 
przy dostawie 1 m3 wody o 3,43%, 
przy odbiorze 1 m3 ścieków o 4,13%. 
Do ceny doliczany jest podatek VAT wg 
stawki 8%. Nie wzrastają opłaty stałe 
(3,50 zł na odbiorcę miesięcznie). 

W celu realizacji zadań wyni
kających z ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie na terenie m. 
Gorlice podjęto uchwałę określającą tryb 
i sposób powoływania przez Burmistrza 
w drodze zarządzenia członków zespołu 
interdyscyplinarnego. W jego skład 
będą wchodzić przedstawiciele MOPS, 
MK RPA, KP Policji, Straży Miejskiej, 
pełnomocnik ds. społecznych, oświaty, 
ochrony zdrowia, organizacji pozarządo
wych, kuratorzy sądowi.

Uchwałą został tez wybrany 
przedstawiciel Miasta Gorlice w Zgroma
dzeniu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. 
Został nim przewodniczący Rady Mia
sta Bogdan Musiał. Ponadto uchwałą 
nadano nazwy dwóm ulicom – boczne 
ul. Kochanowskiego – ul. Spacerowa i 
ul. Miła; uchylono uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w budynku 
komunalnym przy ul. J. Korczaka lokali 
mieszkalnych oraz podjęto uchwałę 
w sprawie zasad wynajmowania lo
kali wchodzących w skład zasobu m. 
Gorlice (chodzi przede wszystkim o 
zasiedlenie pustostanów w bloku przy 
ul. Korczaka).

Miasto nabyło również od osób 
fizycznych nieruchomości gruntowe 
położone w Gorlicach przy ul. Parko
wej oraz przy ul. Tuwima na potrzeby 
ważnych inwestycji w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej „Osiedla Młodych” 
oraz urządzenia ciągu pieszojezdnego 
łączącego budowany most przez rzekę 
Ropę z kładką do Parku Miejskiego i 
wykorzystanie na cele rekreacyjne. W 
czasie V sesji Rady Miasta zgłoszonych 
zostało osiem interpelacji. 

Radna ALICJA NOWAK prosiła 
o uzasadnienie przyznania kierow
nictwu MZB, łącznie ze zwolnionym 
kierownikiem, wysokich nagród – premii 
pieniężnych za pracę w 2010 r., mimo 
negatywnych wyników kontroli w tym 
zakładzie. W związku z podejrzeniem 
mobbingu w MZB zwróciła się z prośbą 
do Burmistrza, by przyjrzeć się konflikto

wi, jaki powstał między pracownikami, z 
których jeden – ze względu na zajmowa
ne stanowisko – ma mocniejszą pozycję 
i narzędzia prawne, by je wykorzystywać. 
Ponadto, chce wiedzieć, kto płaci za 
sprawy kierowane przez panią kierownik 
do prokuratury i sądu, jak wysokie są to 
sumy, jakie są koszty obsługi prawnej 
oraz ile jest spraw związanych z niezapła
ceniem za wykonane prace przez przed
siębiorców na rzecz MZB. Na koniec py
tała się skąd miasto weźmie pół miliona 
złotych na pokrycie zobowiązania wobec 
Agencji Nieruchomości Rolnej, która nie 
zrezygnowała z żądania zapłaty za zbyte 
przed ustawowym terminem grunty w 
Małastowie i prosiła o poinformowanie, 
skąd miasto weźmie tę kwotę.

KAZIMIERZ STERKOWICZ, 
przypominając znaczne zniszczenia 
drzewostanu w Parku Miejskim po 
czerwcowej powodzi, prosił o podjęcie 
w tej sprawie działań i uporządkowanie 
terenów, zwłaszcza przy ścieżkach 
spacerowych.

JOANNA BUBAK wnioskowała 
o remont ze środków powodziowych 
kładki na potoku Muchówka w ciągu 
ul. Robotniczej oraz zabezpieczenia 
osuwiska przy ul. Zagórzańskiej.

EUGENIUSZ LIANA zwrócił uwa
gę za niebezpieczne miejsca w mieście 
przy schodach w kierunku ul. Blich, gdzie 
zdarzały się napaści na przechodniów. 
Prosił o monitoring tych miejsc.

MARIOLA MIGDAR wnioskowa
ła o wystąpienie do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 
oznakowania przejścia naprzeciw „Gro
saru” w kierunku osiedla „Pod Lodow
nią”, gdyż obecnie jest mało widoczne i 
stwarza zagrożenie dla pieszych. 

AUGUSTYN MRÓZ wnioskował 
o możliwie szybkie poprawienie zabez
pieczenia przed szkodliwymi warunkami 
atmosferycznymi miejsca pod wiatą, 
przed kaplicą na Cmentarzu Komunal
nym (zamontowanie ścianek bocznych, 
dołożenie ławek).

ANDRZEJ RAK prosił, by stare 
zbutwiałe drzewa przy ul. Słowackiego 
wyciąć i uporządkować, gdyż stwarzają 
zagrożenia dla właścicieli pawilonów i 
pieszych.

JADWIGA WÓJTOWICZ w swo
jej interpelacji odczytała list skierowany 
do kierownik NZOZ w Gorlicach, lek. 
med. Haliny Bałajewicz, w którym 
wyjaśnia swoją interpelację złożoną na 
poprzedniej sesji, a dotyczącą przywró
cenia działania poradni sportowej w 
NZOZ „BALLMED”. Na złożone przez 
radnych interpelacje radni otrzymają 
pisemne odpowiedzi. 
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BUDŻET MIASTA GORLICE NA 2011 r.
Informacja o podstawo-

wych danych zawartych w załącz-
nikach do Uchwały Budżetowej 
dla miasta Gorlice na 2011 r.

Zaplanowane dochody bu
dżetu wynoszą 82.195.304 zł, z 
tego dochody bieżące w kwocie 
61.970.112 zł i dochody mająt
kowe w wysokości  20.225.192 zł. 
Na dochody ogółem składają się:

 dochody własne w wysokości 
55.902.393 zł  (68 % ogółu 
wpływów),

 dotacje celowe z budżetu 
państwa kwocie 12.500.222 
zł (15,2 % wpływów).      

 subwencje  z budżetu państwa: 
oświatowa, wyrównawcza i 
równoważąca – 13.792.685 zł 
(16,8 % wpływów),

Dochody własne obejmują 
podatki i opłaty lokalne, dochody 
z majątku, udziały w podatkach; 
dochodowym od osób fizycznych i 
prawnych, środki zewnętrzne oraz 
pozostałe dochody . 

W dochodach własnych 
największy udział stanowią po
datki i opłaty lokalne, oczywiście 
podstawowym podatkiem przyno
szącym miastu znaczący dochód 
jest podatek od nieruchomości, 
którego wpływy wyszacowano na 
11,5 mln zł, w tym od osób praw
nych 8,4 mln zł a  3,1 mln od osób 
fizycznych.  Z tytułu udziału miasta 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych założono 12,9 mln zł. 
Obydwa wymienione źródła wpły
wów mogą być w bieżącym roku 
wykonane z nadwyżką, ale również 
niewykonane. Gdy Rafineria Nafty 
i Spółki Fabryki Maszyn zapłacą 
należny podatek może docho
dów być więcej.  Jeżeli chodzi o 
udziały w podatku dochodowym 
od osób fizycznych  wzrastające 
wynagrodzenia i większe zatrud
nienie mieszkańców miasta będą 
sprzyjać większym wpływom do 
kasy miasta.

Wydatki  na 2010 roku za
łożono na poziomie 109.846.586  
zł.

Podstawowa struktura wy
datków to wydatki majątkowe 
(inwestycyjne) oraz wydatki bie
żące. Wydatki majątkowe wynoszą 
47.556.707 zł, stanowią 43,3 % 

ogółu wydatków budżetu, obej
mują 39 zadań inwestycyjnych , 
wydatki bieżące – 62.289.879 zł i 
stanowią 56,7 % , 

Wydatki bieżące obejmują 
między innymi:

1. wynagrodzeń jednostek bu
dżetowych i składki od nich 
naliczane ujęte i wyodrębnione 
w budżecie – 24.642.600 zł. 
(39,6 % wydatków bieżących).  
Wynagrodzenia zakładów bu
dżetowych  i instytucji kultury 
są objęte dotacją. 

2. zadania statutowe  18.964.860 
zł. są to wydatki rzeczowe na 
różnorodne zadania miasta

3. dotacje z budżetu  w kwocie 
5.904.736 zł, w tym między 
innymi: do przedszkoli niepu
blicznych 969.036 zl , przed
szkola specjalnego 222.200 zł,  
dotacje do instytucji kultury: 
GCK – 1.046.000 zł i MBP 
– 898.500 zł, do organizacji 
pożytku publicznego realizują
cych zadania oświatowe, z za
kresu ochrony zdrowia, kultu
ry, kultury fizycznej – 667.000 
zł oraz  OSiR   1.861.300 zł.

4. świadczenia na rzecz osób 
fizycznych – 11.276.741 zł 
(głównie na opiekę społeczną 
i świadczenia BHP),

5. wydatki na obsługę długu 
publicznego – 1.014.300 zł,

6. zobowiązania z tytułu porę
czeń 103.300 zł,

7. programy z udziałem środków 
z UE – 483.242 zł

W wydatkach budżetu mia
sto zgodnie z przepisami  ustawy o 
finansach publicznych utworzono 
rezerwy o łącznej wysokości 
969.514 zł  w tym:

1) rezerwę ogólną budżetu na 
wydatki nieprzewidziane w 
kwocie 469.314 zł, 

2) rezerwy celowe na wydatki bie
żące w łącznej kwocie 500.200 
zł, w tym na :

 zadania oświatowe w kwo
cie  320.200 zł,

 realizację zadań własnych z 
zakresu zarządzania kryzy
sowego w kwocie 180.000 
zł,

Tworzenie rezerw jest ko
nieczne, bowiem nie udaje się 
w sposób dokładny zaplanować 
wszystkich zadań w budżecie a 
ponadto mogą wystąpić różne 
zdarzenia losowe. Rezerwami dys
ponuje Burmistrz, rezerwa ogólna 
może być przeznaczone na w 
każdy rodzaj wydatku, celowe na 
taki, na jaki zostały zaplanowane ( 
chyba, że Komisja Budżetu wyrazi 
zgodę na zmianę przeznaczenia).
Zdecydowanie największe pie
niądze kierowane są na oświatę i 
wychowanie – 21.018 tys.zł 

Założony deficyt budżetu 
wyniesie 27.651.282  zł. W 2011 
r miasto musi zgodnie z umowami 
spłacić zaciągnięte kredyty w kwo
cie 5.040.231 zł a więc niedobór 
budżetu wynoszący 32.691.513 
zł (czyli większe wydatki plus 
spłata rat kredytów) zostanie 
sfinansowany planowanymi do 
zaciągnięcia nowymi kredytami 
w wysokości 28.000.000 zł oraz 
wolnymi środkami finansowy
mi z roku ubiegłego na kwotę 
4.691.513 zł. 

W 2011r., jak co roku mia
sto będzie realizowało zadania 
zlecone z zakresu administracji 
rządowej, na ten cel otrzyma 
8.367.283 zł. Miasto wydaje 
więcej na wykonywanie zadań 
zleconych, bowiem od lat nie jest 
dofinansowana administracja 
wykonującą zadania rządowe 
Główne środki kierowana są na 
opiekę społeczną – 8.149.664 zł 
(97,4 %).

W ramach zadań realizowa
nych na podstawie umów z innymi 
jednostkami samorządowymi. 
głównymi zadaniami są usługi 
wykonywane dla powiatu – utrzy
manie bieżące części  drogi – ul. 
Mickiewicza i zadania realizowane 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
na co miasto  otrzymuje łącznie 
123.400 zł.

D o c h o d y  z  k o n c e s j i 
na sprzedaż alkoholu wynio
są 600.000 zł i zostaną wraz z 
środkami niewykorzystanymi z 
2010 r, skierowane na realizację 
uchwalonego przez Radę Miasta 
programu zwalczania narkomanii 
oraz rozwiązywanie problemów 
alkoholowych. Wydatki wyniosą 

681.575 zł.

W 2011 r. do dyspozycji 
Rad Osiedli pozostanie 93.260 zł.  
Wysokość środków dla poszcze
gólnych Osiedli zależna jest od 
liczby mieszkańców. Pieniądze zo
staną wydane na czynsz za lokale, 
media, diety i drobne zakupy. 

W 2011 roku przychody 
zakładów budżetowych:  OSIR i 
MZUK wyniosą 8.711.400 zł, w 
tym dotacja z budżetu na wydatki 
bieżące i inwestycyjne wyniesie 
2.421.300zł ( 27,8 % przycho
dów). Wydatki zakładów budże
towych stanowią 8.533.500 zł. 
Stan środków obrotowych na 
koniec 2011 roku planowany jest 
w kwocie 386.500 zł. 

W latach 20112013 nadal 
obowiązują dwa wskaźniki oceny 
obsługi długu publicznego miasta. 
To jest 15 % limit obciążenia pla
nowanych dochodów budżetu w 
danym roku spłatami rat, odsetek 
i poręczeń oraz 60 % limt zadłuże
nia na koniec roku w odniesieniu 
do wykonanych wpływów. 

Nie występuje niebezpie
czeństwo naruszenia ustawowych 
granic poziomu zadłużenia, ale 
wysokie zadłużenie generuje 
znaczne  koszty obsługi długu – 
za trzy najbliższe lata będzie to  
ponad 5,2 mln zł.

Miasto  na spłaty kredytów  
w 2011 r. zabezpiecza 7,5  % 
dochodów.  

Na koniec 2011 roku pla
nowane zadłużenie może wynosić  
38.124 tys.zł, co stanowi 46,4 
% dochodów i związane będzie 
głównie z kredytami dotyczącymi 
zadań inwestycyjnych i spłatą 
kredytów.

Ocena sytuacji finansowej 
miasta od 2014 roku według za
pisów nowej ustawy o finansach 
publicznych  będzie dokonywana o 
wyliczenia indywidualnego wskaź
nika zadłużenia. Funkcjonować 
będzie jeden wskaźnik – obsługi 
długi czyli możliwości spłaty rat 
kredytów i odsetek. Jest mniej ko
rzystny niż limity obowiązujące do 
2013 roku, ponieważ jest inaczej 
ustalany i wyliczany.

Krystyna Tokarska
Skarbnik Miasta
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Wzięli w nim udział Maria 
KuźniarskaPęczek – sekretarz 
Miasta, Bogdan Musiał – przewod
niczący RM oraz prezes Spółdziel
ni Mieszkaniowej Jan Rachwał, 
który do naszych spraw i próśb 
zawsze podchodzi ze zrozumie
niem i życzliwością. Tą drogą dzię
kujemy Prezesowi za współpracę 
i pomoc w naszej działalności w 
2010 roku. A kończyliśmy mijający 
rok andrzejkowym spotkaniem 
mieszkańców Osiedla Młodych w 
świetlicy osiedlowej, gdzie przy 
dźwiękach muzyki i smacznym 
poczęstunku bawiło się ponad 
60 osób w gronie znajomych i 

21 stycznia br. w ZS Nr 1 
im. I. Łukasiewicza w Gorlicach 
odbył się – po raz drugi – Wieczór 
Kolęd – ekumeniczne spotkanie 
młodzieży trzech wyznań chrześci
jańskich – katolików, grekokatoli
ków i prawosławnych. Spotkanie 
odbywał się w nastroju Świąt 
Bożego Narodzenia i Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. 
W tym niezwykle uroczym, na
strojowym i śpiewnym wieczo
rze uczestniczyła młodzież klas 
pierwszych, rodzice, nauczyciele 
i zaproszeni goście: burmistrz Wi
told Kochan, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Roman Dziubina, 
naczelnik Wydziału Edukacji Sta
rostwa Powiatowego Tadeusz Mi
krut, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu UM Aleksander 

Chociaż sami jesteśmy 
już mocno dojrzałymi ludźmi, z 
szacunkiem i sentymentem pa
miętamy o naszym wspaniałym 
wychowawcy ze szkoły, profeso
rze Janie Mrozku. Nasz wycho
wawca nie szczędził sił i troski, 
by wychować i wykształcić nasze 
krnąbrne, młodzieńcze grono. Jan 
Mrozek pochodził z Glinika Ma
riampolskiego, obecnie dzielnicy 
Gorlic. Lata okupacji niemieckiej 
skomplikowały mu naukę i studia. 
Ukończył je po wojnie, w 1948 
roku. Rozpoczął pracę jako na
uczyciel w Technikum Ekonomicz
nym w Gorlicach, uzupełniając 
jednocześnie studia i uzyskując 
tytuł magistra ekonomii. Od 1959 
roku był okręgowym wizytatorem 

szkół ekonomicznych. Już po na
szej maturze w roku 1962 powie
rzono mu zorganizowanie w Jaśle 
Technikum Ekonomicznego i Za
sadniczej Szkoły Handlowej, której 
dyrektorem był nieprzerwanie do 
czasu odejścia na emeryturę. Z 
okresu Jego pobytu w Techni
kum Ekonomicznym w Gorlicach 
pamiętamy Go jako wspaniałego, 
uroczego i życzliwego człowieka. 
Nasze grono odwiedza Profesora 
w Jaśle, gdzie mieszka, życząc 
zawsze zdrowia i pogody ducha. 
Pomimo wielu lat od rozstania ze 
szkołą nasze grono spotyka się 
niezmiennie od paru lat każdego 
miesiąca na wspólnej kawie i 
pogaduszkach.

Helena Belczyk

Augustyn, proboszczowie trzech 
parafii: Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Gliniku, ks. prob. Ma
rek Urban, prawosławnej parafii 
Św. Trójcy w Gorlicach, ks. dr 
Roman Dubec, parafii greckoka
tolickiej, ks. Grzegorz Nazar oraz 
komendant Komendy Powiatowej 
Policji, Michał Gawlik. 

Wszyscy ze wzruszeniem 
słuchali kolędowania zespołów: 
„Ignis”, „Ruczaj” i chóru „Rosa”. 
Kolędy polskie, łemkowskie, ukra
ińskie prostymi słowami opisy
wały niezwykłe dla chrześcijan 
wydarzenie – dzień narodzin Pana. 
I nie było ważne czy „Boh pre
dwicznyj narodyłsia”, czy „Bog się 
rodzi, moc truchleje…” – wszyscy 
słowem i śpiewem wyrażali wielką    
wspólną chrześcijańska radość. 

EKUMENICZNE KOLĘDOWANIE

JESTEŚMY RAZEM
A PROFESOR Z NAMI

przyjaciół. Spotkanie to pozwoliło 
chociaż na chwilę zapomnieć o 
trudach i kłopotach dnia co
dziennego, których nikomu nie 
brakuje. Natomiast szóstego grud
nia zorganizowaliśmy dla dzieci 
spotkanie ze Świętym Mikołajem. 
W grach, konkursach i zabawach 
wzięło udział ponad 100 dzieci. 
W nagrodę Mikołaj obdarował 
wszystkie dzieci słodkimi upomin
kami, a nagrodą dla organizatorów 
były szeroko uśmiechnięte budzie 
dzieciaków. 

Kazimierz Korba
V-ce Przewodniczący Zarządu 

Osiedla Nr 5

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Wśród tych 29 119 miesz
kańców miasta żyły 43 osoby, które 
urodziły się przed 1918 rokiem – 
czyli odzyskaniem niepodległości, w 
tym 6 mężczyzn i 37 kobiet. Najstar
sza była kobieta, która przyszła na 
świat w 1908 r. Z roku odzyskania 
niepodległości było 31 grudnia 
2010 roku 11 osób – 9 kobiet i 2 
mężczyzn. z osób urodzonych w 
okresie międzywojennym mieszkało 
w Gorlicach 2541 mieszkańców. Z 
tragicznego dla Polski roku 1939 
żyły w mieście 233 osoby, w tym 
98 mężczyzn i 135 kobiet. Roczniki 
II wojny światowej i okupacji to 
957 osób. Na koniec minionego 
roku żyło w Gorlicach 247 osób z 
roku zakończenia II wojny świato
wej  1945 r.  106 mężczyzn i 141 
kobiet. W przełomowym w historii 
powojennej Polski Ludowej 1956 

Jesteśmy gronem przyjaciół – absolwentów Technikum Ekono-
micznego w Gorlicach, matura w 1957 roku. Po latach reaktywowaliśmy 
naszą przeszłość, wspólnie spędzone lata w naszej „budzie”

20 grudnia br. roku Osiedlowy Klub Seniora przy współudziale 
Zarządu Osiedla Nr 5 zorganizował spotkanie opłatkowe, które prze-
biegało w miłej, świątecznej atmosferze. 

CZY WIECIE GORLICZANIE, ŻE:
CIEKAWOSTKI STATYSTYCZNE

roku urodziło się 521 żyjących 
mieszkańców Gorlic, natomiast w 
1970 – tragiczne wydarzenia na 
Wybrzeżu – 335. Z rocznika 1980 
– Strajku Stoczniowców, narodzin 
„Solidarności” było na koniec 2010 
roku 513 gorliczan, zaś z 1981 – 
wprowadzenia stanu wojennego – 
570. W roku upadku PRLu – naro
dzin wolnej Polski, czyli 1989 r. żyło 
w Gorlicach – na koniec minionego 
roku 454 osób. Rok 2000 – ostatni 
rok XX wieku – był czasem narodzin 
226 żyjących gorliczan – 122 chłop
ców i 104 dziewcząt, natomiast z 
roku 2001 – pierwszego roku XXI 
wieku, żyło na koniec 2010 r. 239 
małych gorliczan – 135 chłopców 
i 121 dziewcząt. Minionego, 2010 
r., żyło na dzień 31 grudnia 289 
najmłodszych gorliczan, w tym 
149 chłopców i 140 dziewczynek. 
Ilu powita XXII wiek? 
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24 grudnia minionego roku 
odbyło się tradycyjne spotkanie 
opłatkowe w klubie Abstynenta 
„Egida”. W spotkaniu uczestni
czyli: burmistrz Witold Kochan, 
wiceprzewodniczący  MKRPA 
Zbigniew Grygowicz, dyrektor 
Centrum Terapii Uzależnień Graży
na Rychlicka  Schirmer oraz tera
peuci z CTU. W tym szczególnym 
dniu   w klubie „EGIDA” przy ul. 
3 Maja 19, panowała świąteczna, 
rodzinna  atmosfera. Burmistrz 
Witold Kochan, składając życze
nia, wyraził  swoją aprobatę dla 
środowiska abstynenckiego, jak 
również potrzebę wspierania i 
promowania trzeźwości. Dyrektor 

Jak tradycja nakazuje
CTU, zwracając się z życzeniami 
do abstynentów, powiedziała, „że 
szczęście jest w każdym z nas, 
tylko trzeba umieć zagłębić się w 
samego siebie, by je odnaleźć”. 
Wiceprzewodniczący MKRPA 
Z. Grygowicz życząc zdrowych, 
spokojnych, rodzinnych świąt, 
wyraził swoje zadowolenie i uzna
nie w imieniu MKRPA dla Prezesa 
i Zarządu Klubu, podkreślając 
dobrą i widoczną działalność 
Stowarzyszenia na rzecz inte
gracji środowisk abstynenckich.  
Przy akompaniamencie gitary  
śpiewano kolędy, a następnie 
wszyscy złamali się świątecznym 
opłatkiem. 

25 stycznia br. w Domu 
Katechetycznym odbyło się spo
tkanie opłatkowe Polskiego Sto
warzyszenia Diabetyków w Gor
licach. To bardzo liczna i prężnie 
działająca wspólnota ludzi zmaga
jących się od wielu lat z cukrzycą 
– choroba cywilizacyjną XXI w. 
Spotkanie poprzedziła Msza św. 
w intencji chorych i ich rodzin 
odprawiona w kaplicy Domu 
Katechetycznego. Prowadził ją ks. 
Andrzej Kluz – kapelan gorlickiego 
szpitala. Uczestniczyli zaproszeni 

goście: wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Gorlickiego – Roman 
Dziubina, kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu UM 
Aleksander Augustyn, radni RM 
Kazimierz Sterkowicz i Zbigniew 
Grygowicz, grono przyjaciół – 
lekarzy – dr Franciszek Rachel, dr 
Grzegorz Tomasik, dr Piotr Rusek, 
lek. Krzysztof Wojciechowski. 
Łamano się symbolicznym opłat
kiem, życząc sobie w 2011 roku 
zdrowia, więcej dni radosnych, 
pomyślnych i aktywnych. 

WŚRÓD DIABETYKÓW
ŚWIĄTECZNO – NOWOROCZNE ŻYCZENIA

Otworzył je przewodniczący 
Zarządu Osiedla, Eugeniusz Gurba. 
W imieniu Dyrekcji MZS wszystkich 
przybyłych i zaproszonych gości 
powitała Anna Pietraszek  zastępca 
dyrektora MZS. Młodzież szkolna, w 
imieniu Samorządu Szkolnego, zło
żyła życzenia, wręczając zaproszo
nym gościom, pachnącą choinką 
gałązkę świerkową, przyozdobioną 
kolorowymi banieczkami. Każdy 
senior został również obdarzony 
kolorowymi banieczkami choinko
wymi wraz z życzeniami z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Naro
dzenia i Nowego Roku. Uczestnicy 
spotkania wzajemnie złożyli sobie 
życzenia łamiąc się opłatkiem. 

Kuchnia przygotowała 
smaczny, tradycyjny żurek i inne 
smakołyki. Nie zawiedli sponso

rzy, firma „Angus” Zakład Masar
ski przekazała swoje produkty, a 
Dom Weselny „Akropol” dostarczył 
smaczne pierogi, wykonane według 
własnej doskonałej receptury, znane 
już szeroko w kraju, Dobry nastrój 
wytworzył młody skrzypek, nasz 
mieszkaniec Stanisław Gurba, wy
konując  znane wszystkim kolędy, 
które seniorzy chętnie i radośnie 
śpiewali. Podtrzymując ciepłą przy
jacielską atmosferę, senior Stani
sław Pastuszczak odczytał wiersz 
Wisławy Szymborskiej, o tym jak 
to „Starość jest okresem złotym”. 
Na wspólnym kolędowaniu i roz
mowach sąsiedzkich, pogawędkach 
towarzyskich      w miłej atmosferze  
szybko minął czas.

Karol Mazur

Łamali się opłatkiem w Klubie Abstynenta

18 grudnia minionego roku. „Jak tradycja nakazuje”,  Zarząd 
Osiedla Nr 12, korzystając z gościnności, jak zawsze, Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 4 w Gorlicach i przy wielkim osobistym zaangażowaniu dyrektor 
Danuty Matuszko oraz liczącym się współudziale nauczycieli opiekunów 
artystycznych grupy młodzieży - zorganizował „Spotkanie Wigilijne” z 
opłatkiem dla seniorów Osiedla.
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13 stycznia br. w Gorlickim Centrum Kultury odbył się II 
Przegląd Teatrzyków Dziecięcych, połączony z integracyjnym balem 
karnawałowym. 

Idea „ Zaczarowanego Teatrzyku” jest wspólnym pomysłem pracow-
ników Biblioteki Pedagogicznej w Gorlicach: Małgorzaty Janusz, Mał-
gorzaty Romańskiej oraz pracowników Gorlickiego Centrum Kultury : 
Barbary Fugiel, Bogumiły Rączki i Beaty Sajdery. Honorowy patronat 
nad imprezą objął Burmistrz Miasta Gorlice Witold Kochan oraz 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.W sali  
teatralnej GCK miały możliwość poznać się i wspólnie zabawić dzieci 
ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Kobylance i 
Szymbarku, oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Ro-
picy Górnej, świetlicy socjoterapeutycznej „ Przystań ‘’, działającej  
przy Parafii św. Jadwigi  w Gorlicach, Miejskiego Zespołu Szkół nr 
3 w Gorlicach. Znaczną część programu wypełniły jasełka, kolędy, 
które wprowadziły w magię Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 
Wszystkich zachwyciła piękna scenografia, oprawa muzyczna, stroje, 
a przede wszystkim brawura i wdzięk młodych aktorów. 

Uwieńczeniem imprezy był bal karnawałowy.

„Zaczarowany teatrzyk’’
Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

"Przyjazne dusze"
23.stycznia br. w sali teatralnej GCK aktorzy teatru im. W. 

Siemiaszkowej z Rzeszowa zaprezentowali gorlickiej publiczności 
komedię romantyczną pt.: "Przyjazne dusze".

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

Ratownik GOPR, płetwonurek i instruktor narciarstwa, 
zawodnik i miłośnik rajdów terenowych, zwycięzca rajdu RMF Mo-
rocco Challenge w 2009 rok. Zawodowo i z zamiłowania pasjonat 
podróżowania samochodem z napędem na cztery koła, człowiek z 
niespożytą energią, który do tej pory zwiedził kilkanaście krajów, w 
tym kilka w Afryce Północnej, przejeżdżając najbardziej dzikie rejony 
największej pustyni świata Sahary. Mowa o Mariuszu Pietrzyckim, 
który pomiędzy kolejnymi wyprawami postanowił podzielić się 
swoimi przeżyciami prezentując wystawę fotografii w Domu Polsko-
Słowackim. Fotografie zatytułowane „Afryka Północna” zobaczyć 
można do 23 lutego.

Afryka Północna w fotografii

GCK zaprasza

Ferie z GCK
W okresie ferii zimowych 

Gorlickie Centrum Kultury zapra
sza dzieci i młodzież na zajęcia i 

imprezy kulturalne organizowane 
w GCK i świetlicach (szczegóły na 
oddzielnych afiszach).

8 marca na występ "Kaba
retu Pod Wyrwigroszem"



Str. 12 Styczeń 2011 

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

fo
t P

. G
aj

da

Tradycyjnym akcentem 
kończącym stary rok 2010, a 
rozpoczynającym Nowy 2011 była 
XX edycja Gorlickiego Biegu Syl
westrowego. 31 grudnia 2010 o 
godz. 11.00 na starcie zgromadziła 
się rekordowa liczba uczestników 
– około 250 zawodników z całej 
Polski, w różnych kategoriach 
wiekowych. Bieg otworzył i dał 
sygnał do startu burmistrz Gorlic 
Witold Kochan, życząc wszystkim 
zawodnikom najlepszych czasów i 
wytrwałości. 

Organizatorami tej imprezy 
jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Gorlicach przy współpracy z 
KP Policji w Gorlicach, Straży 
Miejskiej, służb ratunkowych, Sto
warzyszenia Maraton Gorlice oraz 

Urządu Miejskiego w Gorlicach. 

Trasa biegu przebiegała 
ulicami: Rynek – Mickiewicza – 
Garbarska – Blich – Nadbrzeżna 
na odcinkach 10 km – bieg główny 
i 5 km. 

Oto wyniki w klasyfikacji 
generalnej: 

DYSTANS 5km 

Kobiety: 1.Katarzyna Dulak (ULS 
Budowlani) – 0:20:20; 2.Natalia 
Kowalska (Rzeszów) – 0:20:38; 

Jubileuszowy Bieg Sylwestrowy
3.Kamila Zatorska (Burza Rogi) 
– 0:22:18.

Mężczyźni: 1.Marcin Niezgoda 
(KKB Mosir Krosno) – 0:17:16 
;2.Jan Wydra (MOK Mszana Dol
na) – 0:17:25; 3.Dawid Jakubasek 
(TU OBAL SERVIS) – 0:17:27.

DYSTANS 10km 

Kobiety: 1.Anna Wojna (ULKS Li
pinki) – 0:38:13;2.Izabela Zatorska 
(CWX Montrial Team) – 0:39:34;3. 
Barbara Gruca (Visegran Maraton 
Rytro) – 0:41:50;

Mężczyźni: 1.Henryk Szost (WKS 
Grunwald Poznań) – 0:30:53; 
2.Szymon Kulka (ULKS Lipinki) 
– 0:30:57; 3.Jakub Burghardt 
(Festiwal Biegowy Krynica) – 
0:32:17. 


