
Ławeczka Łukasiewicza
Ławeczka Łukasiewicza
Wszystkich gorliczan zachwyca 
Na ryneczku miasta stoi-
Siądźcie na niej, drodzy moi-

Obok Pana Ignacego -
Aptekarza, uczonego -
Co na Ratusz sobie patrzy
I wam opowiedzieć raczy.

O tych czasach, gdy w Ratuszu,
Pełen pasji, animuszu,
Destylował olej skalny,
By był bardziej łatwopalny.

Destylował też w niedziele-
Oczywiście po kościele,
Bo za dnia był aptekarzem,
Z konieczności też lekarzem.

Leczył chorych na cholere,
Serca dawał ludziom wiele.
Lecz najwięcej Honoracie -
Swojej żonie, mój ty bracie!

Dumna z męża żona była -
Zwłaszcza, gdy się zaświeciła-
Lampa naftowa uliczna -
Co widziała gawiedź liczna.

I tak oto Pan Ignacy,
Dzięki swej mozolnej pracy,
Wpisał się w annały miasta -
No i koniec no i basta!

Roman Dziubina
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Od niedzieli, 7 kwietnia br. tylko w naszym mieście można usiąść na ławeczce z Ignacym Łukasiewiczem – wybitnym naukowcem, 
pionierem przemysłu naftowego. Na płycie gorlickiego Rynku odsłonięta została ławeczka – pomnik Ignacego Łukasiewicza według projektu 
Zdzisława Tohla. Odsłonięcia dokonał burmistrz Witold Kochan, a o oprawę artystyczną uroczystości zadbali: przedszkolaki Przedszkola 
Publicznego nr 4 im. I. Łukasiewicza, uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 i Zespołu Szkół nr 1 im. I. Łukasiewicza. 

Ławeczka Łukasiewicza

Ze spektaklem wystąpiła również grupa teatralna „Dione” z MZS nr 5 kierowana przez  Iwonę Strusińską - Dziewic. Odsłonięcie 
pomnika zostało zauważone przez kamery TVP Info - do wielu telewidzów “na żywo” została przekazana informacja o gorlickiej ławeczce 
Łukasiewicza. Wszystko za sprawą Pikniku Cyfryzacyjnego, urządzonego we współpracy z TVP na Rynku. Zorganizowano go w celu moc-
niejszego zasygnalizowania faktu zmiany sposobu nadawania telewizji naziemnej z analogowego na cyfrowy. Osoby, które odwiedziły 7 
kwietnia gorlicki Rynek i Telewizyjne Miasteczko Cyfrowe, mogły otrzymać wyczerpujące informacje na temat cyfryzacji, warunków odbioru 
sygnału, niezbędnego sprzętu itp. Dzięki piknikowi Gorlice i okolice siedmiokrotnie zaprezentowały się w audycjach na żywo w telewizji 
publicznej. W prezentowanych na antenie materiałach prezentowano walory turystyczne i krajoznawcze Gorlic i naszego regionu. 
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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, Sekretarz - Ma ria Kuź niar ska-Pęczek, 
Skarbnik - Kry sty na To kar ska.

* Sekretariat Burmistrza, tel. 18 
355 12 11

* Wydział Organizacyjny i Nadzo-
ru, tel. 18 355 12 28 - Katarzyna 
Walczy - Kierownik Wydziału

* Wydział Księgowości Finanso-
wo-Budżetowej, tel. 18 35 51 
231 - Janina Łopata - Kierownik 
Wydziału

* Wydział Inwestycji i Remon-
tów, tel. 18 35 51 249 - Barbara 
Szpyrka - Smolińska - Kierownik 
Wydziału

* Wydział Gospodarki Przestrzen-
nej i Mienia Komunalnego, tel. 
18 355 12 60 - Andrzej Fik - Kie-
rownik Wydziału

* Wydział Oświaty, Kultury i Spor-
tu, tel. 18 355 12 65 - Aleksander 
Augustyn - Kierownik Wydziału

* Wydział Strategii, Promocji, tel. 
18 35 51 285 - Jakub Diduch - 
Kierownik Wydziału

* Wydział Gospodarki Komunalnej, 
tel. 18 355 12 44 - Teresa Wrona - 
Kierownik Wydziału

* Urząd Stanu Cywilnego i Spraw 
Obywatelskich, tel. 18 35 51 256 
- Danuta Zakrzewska - Kierownik

* Rzecznik Prasowy, tel. 18 35 51 
229 - Jakub Krzyszycha,

* Biuro Prawne, tel. 18 35 51 200, 
w. 223

* Straż Miejska, tel. 18 353 62 00 
- Dyżur całą dobę

* Komendant SM, tel. 18 35 40 723, 
Wojciech Pietrusza

* Biuro Planowania i Realizacji 
Budżetu, tel. 18 355 12 31 - Edyta 
Szilder

* Inspektor ds. BHP, tel.  18 355 12 
85 - Henryk Jędrzejewski

* Biuro Audytu i Kontroli, tel. 18 35 
51 285 - Daniel Janeczek

* Biuro Zamówień Publicznych, tel. 
18 35 51 252

* Pełnomocnik ds. społecznych, 
tel. 18 35 51 253 - Łukasz 
Igielski

* Pełnomocnik ds. Uzależnień, tel. 
18 35 51 253 - Piotr Gajda

* Biuro Funduszy zewnętrznych, tel. 
18 3551272

* Biuro Informatyki, tel. 18 
3551226

Godziny przyjęć stron przez Bur mi strza: 
wtorek - 13.30 - 15.30, Z-ca Burmistrza 
Środa - 14.00 - 15.30

Pan ignacy w Gorlicach
w 160. rocznicę przybycia do Gorlic

Wczesną jesienią 1853 r. przy-
bywa do Gorlic Ignacy Łukasiewicz. 
Wybór nie był przypadkowy. Tu wła-
śnie, w kolebce górnictwa naftowego, 
pragnął pogłębiać i rozwijać swoje za-
interesowania ropą naftową, jej desty-
lacją i wykorzystaniem do oświetlenia. 
Zapoczątkował je we Lwowie, gdzie w 
marcu 1853 r., w oknie wystawowym 
apteki Piotra Mikolasza "Pod Złotą 
Gwiazdą" zabłysnęła pierwsza lampa 
skonstruowana wspólnie z Janem Ze-
hem. Jeszcze przed wyjazdem do Gor-
lic udało się Łukasiewiczowi namówić 
dyrektora szpitala powszechnego we 
Lwowie do wprowadzenia oświetlenia 
naftowego w sali operacyjnej, co stało 
się 31 lipca 1853 r.

 W Gorlicach zawitał do jedy-
nej w miasteczku apteki, która mieściła 
się w rynku, w parterowym budynku, 
tu, gdzie znajduje się korytarz i klatka 
schodowa gorlickiego Magistratu. Ap-
teka należała do Ludwiki ze Staroniewi-
czów Bartkowej, wdowie po zmarłym 
aptekarzu Józefie Bartko. W czasie tej 
kurtuazyjnej wizyty Łukasiewicz do-
wiedział się od właścicielki, że zwalnia 
się stanowisko prowizora aptecznego, 
gdyż dotychczasowy, Jan Tomasie-
wicz, odchodzi do Brzeska. Widząc do-
bre warunki pracy i wiedząc o "odkryciu 
niezmiernych pokładów asfaltu (...) w 
Męcinach, Dominikowicach, Siarach 
i przedmieściu Św. Magdaleny przy 
Gorlicach...", Łukasiewicz wykorzystał 
nadarzającą się okazję, złożył ofertę i 
został zaangażowany w charakterze 
prowizora. Zamieszkał w domu Wojcie-
cha Staroniewicza, ojca Bartkowej, przy 
ul. Wąskiej. Po pracy w aptece zwiedzał 
okolice, a jedną z pierwszych wycieczek 
odbył do Kobylanki, gdzie  - o czym 
czytał w "Czasie"  - znajdowała się 
fabryka asfaltu założona przez księcia 
Stanisława Jabłonowskiego. W drew-
nianych szopach niedaleko zabudowań  
gospodarskich dworu przerabiano 
ropę naftową na asfalt. Tu dowiedział 
się, że ropę dostarcza do Kobylanki 
Jan Szymonowicz, właściciel dóbr 
Sękowej, Siar i Sokoła. Łukasiewicz 
nawiązał znajomość z Szymonowiczem 
i od niego właśnie zaczął pobierać ropę 
naftową potrzebną mu do rozpoczę-
tych w pracowni aptekarskiej prób i 
doświadczeń destylacyjnych.

 Już na przełomie 1853/54 
roku udało mu się oczyścić petrol z 
niebezpiecznej, bo łatwopalnej, lotnej 

benzyny. Uzyskał w ten sposób na-
dającą się do oświetlenia, niegroźną 
naftę. W pracy tej pomagał Łuka-
siewiczowi Jakub Kozik, gorliczanin 
z Sokoła, laborant apteczny. Cały 
wolny czas poświęcali destylacji ropy 
i konstrukcji lampy naftowej. Nie były 
to doświadczenia łatwe i bezpieczne. 
W trakcie tych badań doszło do groź-
nego wypadku. W niedzielę, idący na 
poranną mszę gorliczanie usłyszeli 
wybuch i dostrzegli unoszący się z 
wnętrza apteki dym. Pospieszyli na 
ratunek, płachtami ugasili ogień i 
wyciągnęli lekko rannego laboranta 
Kozika. Okazało się, że w trakcie prze-
prowadzania prób destylacyjnych, w 
przyległej do apteki pracowni, nastąpił 
wybuch kociołka, powodując ten  - na 
szczęście niegroźny  - pożar.

 Nie zrażony tym wypad-
kiem Łukasiewicz przeniósł kociołek 
destylacyjny do suteryn budynku i 
nadal prowadził doświadczenia z ropą 
naftową. Równocześnie coraz więcej 
czasu poświęcał pracom nad dosko-
naleniem lampy naftowej Stobwasera. 
Po wielu żmudnych tygodniach 
skonstruowana przez niego lampa, z 
udoskonalonym palnikiem, dała jasny, 
nie pozostawiający po sobie kopciu 
i sadzy, płomień.  - Mamy ziemne 
światło !  - z radością rzekł Łukasiewicz 
do laboranta Kozika.

 Magistrat gorlicki posta-
nowił wykorzystać ten epokowy wy-
nalazek do oświetlenia skrzyżowania 
traktów handlowych biegnących z 
Biecza, Koniecznej, Grybowa i Żmi-
grodu, gdzie według mieszczan nocą 
"coś straszyło". Od niedawna stała 
tam kapliczka w kształcie beczkowej 
kolumny z kamiennym Chrystusem 
Frasobliwym pod daszkiem blasza-
nym, jakby baldachimem. W tenże 
baniasty słup wmurowano żelazną 
latarnię, w której umieszczono lampę 
Łukasiewicza. I tak oto w 1854 r. 
gorlicki placyk na Zawodziu stał się 
pierwszym w świecie publicznym 
miejscem oświetlonym lampą nafto-
wą.

 Łukasiewicz stawał się 
sławnym i majętnym człowiekiem. 
Miał już wówczas udziały w kopalni 
Jana Szymonowicza w Sękowej, 
własną kopalnię w Męcinie Wielkiej, 
wspólnie z Marcinem Groblewskim  
- właścicielem ziemskim z Bystrej  - 
posiadał kopalnie na gruntach chłop-

skich w Szymbarku. Od września 1854 
r. dzierżawi aptekę Bartkowej, by cztery 
lata później nabyć ją na własność. W 
piwnicach budynku apteki urządził 
pierwszą na świecie destylarnię pro-
dukującą naftę dla celów oświetlenio-
wych.

 W 1855 r. zawarł znajo-
mość z Tytusem Trzecieskim, właści-
cielem Polanki i Uścia Ruskiego, ojcem 
Magdaleny, zamężnej za Edwardem 
Miłkowskim, dziedzicem Gorlic i wsi 
Rychwałd.

 W tymże roku w mieście 
grasowała epidemia cholery. W czasie 
tej zarazy Łukasiewicz  - wykorzystując 
swą wiedzę magistra farmacji  - z 
narażeniem życia niósł pomoc chorym 
i cierpiącym. Nie patrzył na pochodze-
nie, stan majątkowy, wyznanie. Wielu 
mieszczanom uratował życie, a Żydzi 
gorliccy byli mu tak wdzięczni, że gdy 
rozeszła się wieść, iż ma zamiar na 
stałe opuścić  Gorlice, wysłali do niego 
delegację, z prośbą, by pozostał.

 Niestety decyzja Łukasie-
wicza była prawdziwa. Zdecydował się 
przenieść do Jasła, siedziby cyrkułu, 
gdzie objął w dzierżawę aptekę. Ale 
zanim wyjechał z Gorlic, 20 kwietnia 
1857 r. w gorlickim kościele parafial-
nym zawarł związek małżeński  - po 
uzyskaniu zgody papieża  - ze swą 
siostrzenicą Honoratą Stacherską. 
Przy ślubie asystowali świadkowie 
Walery Rogawski, magister farmacji, 
prowizor w aptece Łukasiewicza oraz 
Alojzy Krziż, doktor medycyny i lekarz 
powiatowy z Jasła.

 Opuszczając Gorlice w 
styczniu 1858 r. pozostawił Łukasie-
wicz miasteczku nad Ropą nie tylko 
swoją sławę wynalazcy lampy nafto-
wej i pioniera przemysłu naftowego. 
Zostawił też Gorlickie jako kolebkę 
przemysłu naftowego, którego pierw-
sze produkty dostrzeżono na wystawie 
urządzonej przez Towarzystwo Gospo-
darczo-Rolnicze z Krakowa w 1858 r. 
w Jaśle, gdzie Łukasiewicz za swoje 
produkty naftowe wyprodukowane w 
Gorlicach  - naftę, benzynę, wazelinę i 
asfalt  - otrzymał dyplom pochwalny. 
Gorlice zyskiwały na znaczeniu. Sława 
miasteczka rozchodziła się w monar-
chii habsburskiej i w świecie.

R. J. Dziubina z „Dziejów Gorlic” 
(rozdział 29 - Ignacy Łukasiewicz 

-pionier ziemnego światła

K U R I E R  G O R L I C K I
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NA KONFERENCJI „POLSKA DLA 
RODZINY”

18 marca br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w konferencji 
„Polska dla Rodziny – Karta Dużej 
Rodziny w miastach i gminach”, 
współorganizowanej przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Konferencja miała na celu promo-
cje systemu zniżek i ulg dla rodzin 
wielodzietnych. W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele samorządów 
terytorialnych z całego kraju. Konfe-
rencję otworzył minister Władysław 
Kosiniak – Kamysz, do wprowadzania 
Karty Dużej Rodziny przekonywała 
Podsekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezydenta Irena Wóycicka. W trakcie 
konferencji zostały przedstawione 
rezultaty wprowadzania i wdrażania 
Karty Dużej Rodziny w miastach i 
gminach w Polsce.

KONWENT WÓJTÓW 
I BURMISTRZÓW

19 marca br. w Urzędzie Miej-
skim w Gorlicach odbyły się obrady 
Konwentu wójtów i burmistrzów 
powiatu gorlickiego, które dotyczyły 
spraw związanych z realizacją Progra-
mu ochrony dorzecza górnej Wisły.

U WOJEWODY W TARNOWIE

21 marca br. zastępca bur-
mistrza Janusz Fugiel uczestniczył 
w spotkaniu jednostek samorządu 
terytorialnego z Wojewodą Mało-
polskim Jerzym Millerem. Podczas 
spotkania w Tarnowie poruszone 
zostały następujące tematy: nierucho-
mości Skarbu Państwa w powiatach, 
problem własności drogi i pasa 
drogowego, plany zadań ochronnych 
dla programu Natura 2000, zasady 
weryfikacji wniosków do Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokal-
nych, realizacja Programu ochrony 
przed powodzią w w dorzeczu górnej 
Wisły, cyfryzacja telewizji, produkcja 
biomasy.

W KRAKOWIE O 100 ROCZNICY 
BITWY GORLICKIEJ

22 marca br. burmistrz Witold 
Kochan spotkał się w Krakowie z 
członkiem zarządu Województwa 
Małopolskiego Jackiem Krupą, Sena-
torem RP Januszem Sepiołem, dyrek-
tor Departamentu Turystyki, Sportu i 
Promocji Urzędu Marszałkowskiego 
Elżbietą Kantor. Spotkania dotyczyły 
w głównej mierze problematyki 
organizacji obchodów 100-rocznicy 
bitwy pod Gorlicami.  

O BITWIE POD GORLICAMI 
NA KONWENCIE

3 kwietnia br. w Urzędzie Miej-

skim w Gorlicach odbyły się obrady 
Konwentu Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Gorlickiego. Spotkania po-
święcona było przede wszystkim 
obchodom setnej rocznicy Bitwy pod 
Gorlicami w 2015 roku. 

BURMISTRZ PANELISTĄ

4 kwietnia br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył, jako panelista, 
w seminarium „Ewaluacja jako in-
strument poprawy jakości lokalnego 
zarządzania, wspierania procesów 
modernizacji i rozwoju” zorganizo-
wanym w Krakowie przez prof. Jaro-
sława Górniaka, kierownika Centrum 
Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

seRwis z RaTusza

Jaś nie dociekał...

Jaś wytajał na wiosnę spod śniegu
I jak inni w równym stanął szeregu.
Nic nie zrobił, lecz nadto był szczery,
Więc wystawił pierś... po ordery.
Uśmiechnięty, nic go nie złości,
Choć ofiarnych bieleją już kości.
Świat się toczy swoimi prawami,
Jak to dobrze, że Jasio jest z nami!
Że wytajał, że mężnie doczekał,
Choć naprawdę, Jaś nie dociekał.

Krzystof Gomoła
W CENTRUM BUDOWLANYM 

„BUDIMET”

6 kwietnia burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w uroczystym 
otwarciu nowo wybudowanego 
Centrum Budowlanego Budimet z 
siedzibą przy ulicy Sienkiewicza.

NA SALONIE SZEŚCIOLATKA

9 kwietnia br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w spotkaniu 
pod nazwą „Salon Sześciolatka”. 
Rok 2013 jest ostatnim rokiem, w 
którym rodzice dzieci sześcioletnich 
decydują o zapisie swoich dzieci do 
klas pierwszych szkół podstawowych. 
By ułatwić im podjęcie decyzji, z 
inicjatywy Kuratorium Oświaty, w 

dwudziestu miastach Małopolski 
w tym także w Gorlicach odbyły 
się spotkania informacyjne. Każda 
z gorlickich szkół zaprezentowała 
rodzicom swoją ofertę pod kątem 
pracy z uczniami pierwszego etapu 
edukacyjnego. 

Z PROFESOREM HAUSNEREM O 
100-LECIU BITWY

11 kwietnia br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się z prof. Jerzym 
Hausnerem, członkiem Rady Polityki 
Pieniężnej oraz Fundacji Gospodarki 
i Administracji Publicznej. Rozmowa 
dotyczyła wsparcia przez prof. Hau-
snera działań związanych z promocją 
i artystyczną oprawą organizacji 

setnej rocznicy Bitwy pod Gorlicami. 
Profesor został również zaproszony 
przez Burmistrza do zaprezentowania 
w Gorlicach swojego raportu na temat 
działalności samorządu terytorialnego 
w naszym kraju.

NA KONWENCIE Z SENATOREM

W tym samym dniu w Urzę-
dzie Miejskim w Gorlicach odbyły się 
obrady Konwentu Wójtów i Burmi-
strzów powiatu gorlickiego, w którym 
gościnnie uczestniczył Senator RP 
Janusz Sepioł. 

W JAŚLE O DRODZE EKSPRESO-
WEJ

12 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w Jaśle w 

spotkaniu środowisk samorządowych 
zorganizowanym przez Starostów 
Jasielskiego i Gorlickiego, podczas 
którego omawiano zagadnienia zwią-
zane z budową drogi ekspresowej 
Busko – Tarnów – Gorlice – Barwinek. 
W spotkaniu uczestniczył przewodni-
czący sejmowej komisji infrastruktury 
poseł Zbigniew Rynasiewicz. 

W ANR O TERENACH 
POD CMENTARZ

W tym samym dniu w siedzi-
bie rzeszowskiego oddziału Agencji 
Nieruchomości Rolnych burmistrz 
Witold Kochan rozmawiał z wice-
dyrektorem oddziału na temat prze-
kazania przez Agencję terenów pod 
budowę cmentarza komunalnego w 
Gorlicach.

NA FORUM W KRAKOWIE

15 kwietnia burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w obradach 
Forum Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów Małopolski. W spotkaniu 
w Krakowie wzięła udział m.in. mini-
ster rozwoju Regionalnego Elżbieta 
Bieńkowska. 

UMOWA GORLICE - BARDEJÓW

Gorlice i Bardejów podpisały 
umowę o wzajemnej współpracy 
pomiędzy organizacjami działającymi 
na rzecz osób starszych, emerytów, 
rencistów i inwalidów. Patronat nad 
umową i pomoc w realizacji zadań 
objęli primátor mesta Bardejov Boris 
Hanuščak oraz burmistrz Gorlic 
Witold Kochan. Umowa ma na celu 
wspólną realizację projektów tury-
stycznych, kulturalnych i sportowych 
dla seniorów z obu miast. Wspólne 
działania służyć będą również pozna-
waniu historii, kultury i tradycji obu 
narodów.

RADA KONSULTACYJNA PRZY 
BURMISTRZU

Burmistrz Witold Kochan po-
wołał Radę Konsultacyjną do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych. Rada ma 
być forum współpracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych przedstawicieli 
samorządu terytorialnego, organizacji 
pozarządowych oraz osób niepełno-
sprawnych. Do zadań Rady należy w 
szczególności przedstawianie propo-
zycji przedsięwzięć zmierzających do 
integracji osób niepełnosprawnych, 
propozycji rozwiązań w zakresie 
zaspokajania potrzeb osób niepełno-
sprawnych, opinii do aktów prawnych 
mających lub mogących mieć wpływ 
na sytuację osób niepełnosprawnych. 
Członkami Rady mogą zostać przed-
stawiciele organizacji pozarządowych 
oraz osoby fizyczne wspierające 
osoby niepełnosprawne. 
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 Jej realizacja w sposób 
znaczący zmniejszy ruch na ron-
dzie „pod drukarnią”. Przy końcu 
2013 roku przejazd samochodem 
między osiedlami Magdalena i 
okolicami ulicy Stróżowskiej, a 
osiedlami Młodych, Hallera i Glini-
kiem będzie zdecydowanie prost-

szy.Zakres prac i robtót ogromny. 
Budowa ulicy o długości 455 
metrów, wykonanie skrzyżowania 
typu rondo u zbiegu ulic Stawiska 
i Kołłątaja i nowego łącznika, bu-
dowa dwustronnych chodników, 
budowa mostu żelbetowego, sprę-
żonego, jednoprzęsłowego nad 

19 kwietnia br. w gorlickim 
Ratuszu Wojewoda Małopolski 
Jerzy Miller był gościem spotka-
nia nt. realizacji rządowego pro-
gramu ograniczającego zjawiska 
powodziowe. Chodzi o ochronę 
dorzecza Górnej Wisły – rządowy 
program mający na celu komplek-
sowe rozwiązanie problemu po-
wodzi w południowo – wschodniej 
Polsce. W spotkaniu  wzięli udział 
przedstawiciele Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, Ma-
łopolskiego Zarządu Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Krakowie, 
samorządowcy z powiatów gor-
lickiego i jasielskiego. 

Podczas spotkania przed-
stawione zostały plany i har-
monogram działań związanych 
z ochroną przeciwpowodziową 
dorzecza Wisłoki i Ropy. W naj-
bliższych tygodniach można się 
spodziewać ze strony zarządców 
cieków decyzji związanych z reali-
zacją poszczególnych zgłaszanych 
przez samorządy zadań.

Ograniczyć zjawiska powodziowe w dorzeczu Ropy 
Warto przypomnieć, że już 

teraz w ramach pilotażu Programu 
Małopolski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych, przy współ-
udziale Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach realizuje inwestycję regulacji 
potoku „Od Długosza”, który od 
lat podczas powodzi dawał się we 
znaki mieszkańcom posesji przy 
ulicy Kochanowskiego. 

Ponadto m. Gorlice zgłosiło 
do pilotażu rządowego Programu 
ochrony dorzecza górnej Wisły 
następujące cieki wodne do regu-
lacji: Muchówka, długość odcinka 
do regulacji - 4,6 km; ciek bez 
nazwy przy ulicy Warneńczyka - 
1,56 km; ciek bez nazwy przy ulicy 
Kochanowskiego - 1,77 km; ciek 
bez nazwy przy ulicy Blich - 920 
m, ciek przy ulicy Okulickiego 
- 1,36 km; potok Figa - 3,2 km; 
potok Dominikowa - 1 km; Stró-
żowianka - 2,3 km. Koszt regulacji 
wszystkich wymienionych cieków 
jest oceniany przez Miasto na 8,7 
mln zł. 

Powstaje łącznik kołłątaja - korczaka

potokiem Stróżowianka, budowa 
skrzyżowania łącznika z ulicą Kor-
czaka, budowa zjazdów, montaż 
oświetlenia drogowego (42 lam-
py), przebudowa i zabezpiecze-
nie sieci, wykonanie konstrukcji 
oporowej i barierek ochronnych. 
To największa od wielu lat inwe-

stycja drogowa realizowana przez 
Urząd Miejski. Miasto nie byłoby w 
stanie udźwignąć samodzielnie tak 
ogromnego ciężaru finansowego, 
stąd zakończone powodzeniem 
próby szukania źródeł finansowa-
nia z zewnątrz. Ze środków rządo-
wych, z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
(„schetynówki”) Urząd otrzyma 3 
mln złotych. Kwotę ponad 3 mi-
lionów złotych wpłaciła firma PA 
Nova zamierzająca na Stawiskach 
zbudować galerię handlową. Do-
datkowo, w ostatnich dniach, 
Urząd pozyskał prawie 680 tysięcy 
z Województwa Małopolskiego 
na przebudowę skrzyżowania ulic 
Stawiska (droga wojewódzka) z 
ulicą Kołłątaja. Powiat Gorlicki 
udzielił pomocz finansowej w 
wysokości 20 tys. zł. Z podanych 
kwot wynika, że z budżetu miasta 
na tę ogromną inwestycję prze-
znaczy się ok. 2,2 mln zł. Inwesty-
cja zostanie wykonana jeszcze w 
tym roku, plan wskazuje na koniec 
października 2013 roku.

29 marca br. w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ulicami Stawiska a 
Korczaka. Zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum gorlickich firm Godrom i Hażbud. Określony w wyniku przetargu koszt robót wyniesie 
ponad 8,8 mln złotych. Rozpoczęła się bardzo ważna dla przejezdności miasta inwestycja.
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W 2012 roku Miasto prze-
kazało Powiatowi Gorlickiemu 55 
tys. zł. na wykonanie dokumen-
tacji projektowej tej inwestycji. 
Ponadto Miasto zadeklarowało 
wsparcie Powiatu w 2013 roku 
kwotą 669 tys. zł. z przeznacze-
niem na wykonanie przebudowy 
drogi powiatowej na 1259 – me-
trowym odcinku ulic Krakowskiej 

GORLice – ŁuŻNa 
PRzez kRakOwskĄ

 W ramach przedsięwzięcia 
planowane jest wykonanie robót 
budowlanych i zabezpieczających 
polegających na odwodnieniu tere-
nu osuwiska, przełożeniu odcinka 
drogi wojewódzkiej przebiegają-
cego przez teren osuwiskowy na 
drogę w nowym śladzie, zabudowę 
potoku oraz przesiedlenie miesz-
kańców z terenów osuwiskowych. 
Wartość szacunkowa przedsię-
wzięcia to 5,2 mln złotych, przy 
czym zakłada się wydatkowanie 

PRzeBuDOwa DukieLskieJ

PÓŁNOcNY OBJazD GORLic

Chodzi tu o przebudowę ulic Pola, Kołłątaja i Korczaka (drogi miej-
skie), Sikorskiego (droga powiatowa) oraz drogi administrowanej przez 
gminę wiejską Gorlice, łączącej ulice Sikorskiego i Stróżowską, a planowaną 
do przejęcia przez Powiat Gorlicki.

Przewiduje się, że w 2014 roku zostaną wykonane dokumentacje 
projektowe oraz uzyskane będą konieczne zezwolenia, wypłaci się również 
odszkodowania za grunty niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Realizacja 
inwestycji powinna się rozpocząć  w 2015 roku. Zgodnie z porozumieniem 
strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w podejmowa-
nych działaniach mających na celu pozyskanie dofinansowania na wsparcie 
przedmiotowych inwestycji zarówno ze środków krajowych i europejskich. 

– POROzuMieNie ze sTaROsTweM
16 kwietnia br. W Starostwie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Starostą Gorlickim Mirosławem Wędrychowiczem a Bur-

mistrzem Miasta Gorlice Witoldem Kochanem. Ustalono w nim wspólne działania, których celem jest poprawa układu komunikacyjnego 
w północnej części Gorlic.

Strony zobowiązują się także do sfinansowania przedsięwzięcia w równych 
częściach. Tryb i zasady udzielenia pomocy finansowej oraz wykonania 
robót będą przedmiotem odrębnych umów.

Wszystkie te przygotowywane, przygotowane i realizowanei 
inwestycje drogowe, o których piszemy, są w dużej mierze kontynuację 
działań prowadzonych w celu poprawy dostępności komunikacyjnej w 
naszym Mieście. 

Budowa łącznika Korczaka – Stawiska czy planowana przebudowa 
dróg w północnej części Gorlic nie miałyby tak dużego znaczenia dla 
poprawy drożności, gdyby nie przebudowa ulicy Bieckiej oraz budowa 
połączenia ulic Bieckiej, Bardiowskiej i Korczaka. Przypomnijmy, że obie 
te inwestycje zostały sfinansowane przy pomocy środków rządowych w 
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Na dobrej “drodze” jest powiatowa inwestycja drogowa 
- przebudowa odcinków drogi powiatowej 1469K Gorlice (ul. Kra-
kowska i Zamkowa) – Łużna za kwotę 2,5 mln zł..

i Zamkowej.

Zadanie będzie dofinanso-
wane ze środków rządowych w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

Ta inwestycja umożliwi zde-
cydowane podniesienie komfortu 
przejazdu między granicą miasta 
(Bystra, Ropica Polska) i osiedlem 
Magdalena a centrum Gorlic.

Jest to inwestycja wojewódzka. Województwo Małopolskie 
otrzymało dofinansowanie na zabezpieczenie osuwiska i przebudo-
wę drogi wojewódzkiej nr 993 - odcinek ulicy Dukielskiej. Pieniądze 
na inwestycję zostały przyznane w ramach rządowego programu 
„Osłona Przeciwosuwiskowa”.

80% funduszy ze środków rządo-
wych, natomiast 20% z budżetów 
samorządów (Województwo Ma-
łopolskie i Miasto Gorlice). Miasto 
Gorlice zobowiązało się wspomóc 
inwestycję kwotą 300 tys. złotych. 
Realizacjatej inwestycji przyczyni 
się do zażegnania niebezpieczeń-
stwa zamknięcia drogi wojewódz-
kiej na tym odcinku. Równocześnie 
zdecydowanie poprawi się jakość 
przejazdu pomiędzy osiedlem 
Sokół a resztą miasta.
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Ważnym punktem po-
rządku obrad było zapoznanie 
radnych z pismem Wojewody 
Małopolskiego w sprawie wy-
gaśnięcia mandatu Radnej Rady 
Miasta, Marioli Migdar, po jej 
odwołaniu się od wcześniejszej 
decyzji Wojewody – „wezwaniu 
do podjęcia uchwały w spra-
wie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu Radnej Rady Miasta 
Gorlice Pani Marioli Migdar”. 
W aktualnym piśmie Woje-
woda Małopolski Jerzy Miller 
pisze m.in.: „Biorąc pod uwagę 
charakter sprawy oraz wielkość 
wynajmowanego przez Spół-
dzielnię pomieszczenia (wła-
sność Gminy Miejskiej Gorlice 
– wykorzystywana jako składzik 
na narzędzia dla konserwatorów 
Spółdzielni oraz pomieszczenie 
socjalne dla tych pracowników – 
red. „Kuriera”), a przede wszyst-
kim fakt, iż powyższe stanowiło 
jedyną przesłankę do wezwania 
Rady Miasta Gorlice do podjęcia 
uchwały i stwierdzenia wyga-
śnięcia mandatu Pani Marioli 
Migdar oraz uwzględniając zasa-
dę proporcjonalności wyrażoną 
w art. 8 ust. 3 Europejskiej Karty 
Samorządu Lokalnego sporzą-
dzonej w Strasburgu dnia 15 
października 1985 r. (Dz. U. z 
1994 r, Nr 124, poz. 607 z późn. 
Zm.), z której wynika, że kontro-
la administracyjna społeczności 
lokalnych powinna być sprawo-
wana z zachowaniem proporcji 
między zakresem interwencji 

XXXii sesja Rady Miasta Gorlice
25 kwietnia br. odbyła się XXXII Sesja Rady Miasta. Radni przyjęli protokoły z obrad XXIX, XXX, XXXI sesji Rady Miasta, zapoznali 

się z informacją Burmistrza za okres międzysesyjny od 16 marca do 16 kwietnia br., wysłuchali odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na 
XXXI sesji RM.

ze strony organu kontroli a 
znaczeniem interesów, które ma 
on chronić […] oceniając stan 
naruszenia przez Panią Mariolę 
Migdar dyspozycji określonej w 
art. 24f ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym, zwłaszcza w 
kontekście wielkości wynaj-
mowanego pomieszczenia oraz 
fakt, iż nie był on wykorzysty-
wany komercyjnie, uznaję, iż 
stopień naruszenia przez Panią 
Mariolę Migdar prawa nie jest 
wystarczający, aby przyjąć, iż 
została naruszona dyspozycja 
określona w art. 24f ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym. Tym 
samym stwierdza, iż brak jest 
podstaw do wygaszania man-
datu Pani Marioli Migdar”. W 
porządku obrad było 11 uchwał. 
Wszystkie zostały podjęte i przy-
jęte. Pierwsza dotyczyła pomocy 
finansowej dla Województwa 
Małopolskiego w wysokości 300 
000 zł z przeznaczeniem na re-
alizację przedsięwzięcia pn. „Za-
bezpieczenie osuwiska w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 993 w m. 
Gorlice”. Jest to 20% wartości 
zadania, o którym piszemy w 
„Kurierze” na stronie 6     Drugą 
uchwałą również udzielono po-
mocy finansowej, tym razem dla 
Powiatu Gorlickiego, w wysoko-
ści 17 000 zł z przeznaczeniem 
na pomoc dla Muzeum „Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów” w 
Gorlicach na dofinansowanie 
kosztów organizacji imprez 

kulturalnych (Warsztaty Muzyki 
Kameralnej (4500 zł), Poetycko-
Muzyczna Bitwa pod Gorlicami 
(3500 zł), organizacja jubileuszu 
zespołu „Ostatnia Wieczerza 
w Karczmie przeznaczonej do 
rozbiórki” (5000 zł), Muzyka 
Cerkiewna w Beskidzie Niskim 
(1000 zł), Gorlicka Jesień Mu-
zyczna (3000 zł). Druga pomoc 
finansowa udzielona Powiatowi 
Gorlickiemu w kwocie 669 000 
zł przeznaczona jest na dofi-
nansowanie przebudowy drogi 
powiatowej – ul. Krakowska, ul. 
Zamkowa – Bystra – Łużna w 
ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 
(piszemy o tym w „Kurierze”). 
Uchwałą dokonano też zmiany 
Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2013 rok. Zasadnicze 
zmiany obejmują znaczne zwięk-
szenie wydatków bieżących na 
remonty dróg i oczyszczenie 
miasta, ponieważ ujęte środki 
w budżecie są niewystarczające. 
Dochody bieżące zwiększono o 
kwotę 600 000 zł (100 000 z z 
tytułu ściągniętych zaległości z 
lat poprzednich za wywóz odpa-
dów komunalnych oraz wpłata 
przez MPGK kwoty 500 000 zł 
za wykonanie przez Miasto od-
cinka ciepłociągu przy realizacji 
budowy łącznika ul. Stawiska z 
ul. Korczaka. Zwiększeniu o 744 
763 zł uległy wydatki budżetu 
– 42 000 zł wydatki majątkowe 
a 702 763 zł wydatki bieżą-

ce. Najwięcej, bo 300 000 zł 
zwiększono wydatki na remonty 
dróg. O 77 843 zł zwiększono 
środki na przeciwdziałanie al-
koholizmowi (m.in. 70 480 zł 
przeznacza się na prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sporto-
wych, a także działań na doży-
wianie dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i 
socjoterapeutycznych. Zmniej-
szono wydatki na wykonanie 
oświetlenia ul. Bieckiej – lewo-
stronnej -  20 000 zł ( w wyniku 
przetargu). Natomiast o 54 
000 zł zwiększono kwotę na 
budowę ul. Dębowej oraz 8 000 
zł dotacji ceowej dla OSiR na 
budowę ogrodzenia kontenerów 
ze śmieciami). Ponadto podjęto 
uchwałę w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gorlice, dwoma 
uchwałami wyrażono zgodę 
n a zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy i najmu; wyrażono 
zgodę na ustanowienie prawa 
użytkowania wieczystego na 
nieruchomości gruntowej po-
łożonej przy ulicy Ogrodowej 
(dawny Plac Targowy) na 40 lat 
z przeznaczeniem pod parking i 
usługi komercyjne; dokonano 
zamiany nieruchomości poło-
żonych w Małastowie; uaktual-
niono Statut Miasta w związku 
z likwidacją MZB; za bezzasadną 
uznano skargę na kierownika 
MOPS w Gorlicach.

Za pośrednictwem Urzędu Miejskiego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na pokrycie nawet 90% kosztów modernizacji 
systemu grzewczego i tym samym ograniczenie niskiej emisji. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”. Uzyskanie dotacji przez właścicieli i posiadaczy 
budynków oraz mieszkań jest możliwe w przypadku likwidacji pieców węglowych starej generacji i zastąpienie ich przez urządzenia 
grzewcze gazowe, olejowe, elektryczne lub przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Realizacja zadania planowana jest 
na rok 2014 pod warunkiem uzyskania dotacji.

i N F O R M a c J a
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Michał Diduch, pytał o 
gruntowną modernizację końco-
wego odcinka ulicy Kochanow-
skiego oraz stan przygotowań do 
ewentualnej budowy łącznika ulic 
Kochanowskiego i Batorego. 

(Odp.: Modernizacja koń-
cowego odcinka ulicy Kochanow-
skiego zostanie przeprowadzona 
łącznie z planowaną budową 
łącznika ulic Kochanowskiego i 
Batorego. Na to zadanie Miasto 
posiada koncepcję, według której 
powstanie przyszła dokumenta-
cja projektowa. Rzecz w tym, że 
opracowanie samej dokumen-
tacji projektowej, jak i realizacja 
inwestycji jest możliwe dopiero 
po wygospodarowaniu odpowied-
nich środków w budżecie miasta. 
Dlatego realizacja inwestycji może 
nastąpić najwcześniej w 2014 
roku). 

W drugiej interpelacji wnio-
skował o zmianę w organizacji 
ruchu przy ulicach Batorego i 
Kochanowskiego w taki sposób, 
by konsekwentnie uprzywilejować 
w ruchu pojazdy poruszające się 
ulicą Kochanowskiego. 

(Odp.: Obecna, wprowadzo-
na niedawno,  organizacja ruchu 
jest zgodna z zatwierdzonym pro-
jektem oraz stanowiskiem zarządu 
osiedla. Przy tworzeniu jej zasad 
brano pod uwagę między innymi 
perspektywę budowy łącznika 
ulic Batorego i Kochanowskiego. 
Ewentualne zmiany w organizacji 
ruchu muszą być poprzedzone 
sporządzeniem nowego projektu, 
uzyskaniem decyzji Starostwa, 
a wiąże się to z wydatkowaniem 
dodatkowych środków finanso-
wych). 

W kolejnej radny wnio-
skował o podjęcie interwencji w 
sprawie naprawy przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich odcinka ulicy 
Węgierskiej prowadzącego od 
skrzyżowania z ulicą Kościuszki 
do Delikatesów Centrum. 

(Odp.: Interpelacja została 
przekazana do administratora dro-
gi – Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
z prośbą o podjęcie odpowiednich 
działań). 

Radny, zwracając uwagę na 
proces starzenia się społeczeń-
stwa także w naszym mieście,  py-

tał o formy aktywizacji społecznej, 
zdrowotnej czy edukacyjnej osób 
starszych organizowane przez 
instytucje miejskie czy zarządy 
osiedli w 2012 roku. 

(Odp.: Pan Radny otrzy-
mał przygotowaną przez mojego 
pełnomocnika ds. społecznych 
bardzo szeroką listę przedsięwzięć 
przygotowanych w ubiegłym roku 
dla osób starszych w naszym mie-
ście. Chodzi tu o inicjatywy Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji, Gorlickiego 
Centrum Kultury, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, zarządów osiedli 
oraz sam Urząd Miejski. Przybli-
żone zostały również rodzaje ulg 
i preferencji przysługujące senio-
rom w naszym mieście. Jestem 
przekonany, że zaprezentowane 
działania i planowane przedsię-
wzięcia odpowiadają w znacznym 
stopniu zapotrzebowaniu senio-
rów naszego miasta). 

W związku z poprzednią in-
terpelacją radny wnioskował o za-
interesowanie się ideą stworzenia 
programu Gorlickiej Karty Seniora 
na wzór istniejącego już programu 
Gorlickiej Dużej Rodziny. 

(Odp.: Seniorzy w Gorlicach 
mogą już teraz korzystać ze zniżek 
oferowanych przez instytucje 
podległe Miastu, jednak warto za-
stanowić się nad wprowadzeniem 
Karty Seniora po to chociażby, by 
pozyskać do idei przedsiębior-
ców prywatnych. Realizację tego 
działania planujemy równolegle 
z pozyskaniem dofinansowania 
na realizację Centrum Aktywnego 
Seniora w naszym mieście). 

W ostatniej interpelacji rad-
ny pytał o podejmowane działania 
w związku z przebudową zniszczo-
nej nawierzchni ulicy Łokietka. 

(Odp.: Miasto wykonało już 
dokumentację projektową kom-
pleksowej przebudowy zarówno 
odcinka ulicy Łokietka od „brze-
zinki” do ulicy Pod Lodownią, jak 
i odcinka prowadzącego do ulicy 
Węgierskiej. W związku z nieure-
gulowanym stanem prawnym 
części gruntów,  dokumentacje 
zostały przygotowane pod kątem 
zastosowania wymogów ustawy 
o szczególnych zasadach przy-
gotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych. W 
tej chwili trwają jeszcze prace 

związane z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych do rozpoczęcia tej 
inwestycji decyzji administracyj-
nych. Te starania powinny zakoń-
czyć się jeszcze w tym roku).

Czesław Gębarowski przy-
gotował bardzo szeroką interpela-
cję na temat sytuacji społecznej i 
gospodarczej Gorlic, skupiając się 
na poprawie stanu w dziedzinie 
ograniczenia bezrobocia. Radny 
przedstawił szereg postulatów, 
które mogłyby przyczynić się, we-
dług niego, do poprawy kondycji 
naszego miasta. 

(Odpowiedz w następnym 
numerze.)

Kazimierz Sterkowicz pytał 
o frekwencję na zajęciach poza-
lekcyjnych organizowanych w 
świetlicach szkolnych oraz przy 
szkolnych obiektach sportowych. 
Pytał, czy zajęcia te są wystarcza-
jąco atrakcyjne dla uczniów. 

(Odp.: Opierając się na 
informacjach od dyrektorów gor-
lickich szkół, wiemy, że na zajęcia 
w świetlicach uczęszcza ok. 20% 
uczniów, z czego 94% to dzieci z 
klas najmłodszych – I – III. Oprócz 
zajęć wspomagających przygoto-
wanie dzieci do lekcji organizuje 
się szereg zajęć rozwijających 
zainteresowania – plastyczne, 
umuzykalniające, ekologiczne. 
Prowadzone są także zajęcia spor-
towe i wyrównawcze. Przeciętna 
liczna godzin pracy świetlicy w 
gorlickich zespołach szkół to 45 
godzin tygodniowo).

Henryk Plato zwrócił uwa-
gę na nieodpowiednie wykony-
wanie zadań powierzonych przez 
Miasto inspektorom nadzoru przy 
realizacji niektórych inwestycji. 
Pytał o możliwość poprawy sytu-
acji w tym zakresie, a także o to, 
czy funkcje inspektorów nadzoru 
mogą pełnić pracownicy Urzędu. 

(Odp.: Inspektorzy nadzoru 
na poszczególnych inwestycjach 
są wyłaniani przez Urząd na pod-
stawie rozpisywanych przetar-
gów. Funkcje te pełnią podmioty 
zewnętrzne, z uwagi na fakt, że 
pracownicy Urzędu nie dysponują 
odpowiednimi uprawnieniami 
opisanymi w regulacjach Prawa 
budowlanego. Dostrzegając pro-
blem oraz by zminimalizować 

wystąpienie sytuacji, w których 
działalność inspektorów nadzoru 
budzi wątpliwości, podjąłem dzia-
łania zwiększające kontrole w tym 
zakresie).

Zbigniew Grygowicz w 
swojej interpelacji kontynuował 
temat prawidłowej lokalizacji 
stacji pomiaru zanieczyszczenia 
powietrza zlokalizowanej przy 
ulicy Krasińskiego, wnioskując 
o analizę w tym zakresie. Chodzi 
o wskazanie nowej lokalizacji, 
bądź potwierdzenie zasadności 
obecnej. 

(Odp.: W związku z tą in-
terpelacją przesłałem pismo do 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Krakowie z 
prośbą o zainteresowanie się tym 
problemem. Wniosłem o przeana-
lizowanie czy aktualna lokalizacja 
stacji pomiaru zanieczyszczenia 
jest prawidłowa. Spytałem rów-
nież o możliwość instalacji przez 
Inspektorat automatycznej stacji 
pomiarowej).

Maria Czeszyk zapropo-
nowała, by uczniowie gorlickich 
szkół zaopiekowali się grobami 
uczestników walk narodowowy-
zwoleńczych znajdujących się na 
cmentarzu parafialnym. 

(Odp.: Dziękuję za podje-
cie tej wartościowej inicjatywy 
i proszę o dostarczenie wykazu 
lokalizacji grobów, po to, by 
tematem skuteczniej zaintere-
sować dyrekcje poszczególnych 
placówek oświatowych).

Aleksander Kumorkiewicz 
wniósł o doposażenie placu za-
baw znajdującego się przy ulicy 
Krasińskiego, wskazując na spore 
zapotrzebowanie zgłaszane w 
tym zakresie przez mieszkańców 
osiedla. 

(Odp.: Aktualnie nie ma 
środków w budżecie na ten cel. 
Jednak gdy sytuacja ulegnie 
poprawie, rozważymy możliwość 
dofinansowania rozbudowy placu 
zabaw w tym miejscu. Przypomnę, 
że w ostatnim okresie na trzy place 
zabaw znajdujące się w tej okolicy 
– przy ulicach Krasińskiego, Ogro-
dowej i Tuwima, przeznaczono z 
budżetu miasta łącznie 96 tysięcy 
złotych). 

iNTeRPeLacJe RaDNYcH - ODPOwieDzi BuRMisTRza
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Ryszard Ludwin pytał o 
możliwość zamieszczana w Ku-
rierze Gorlickim informacji o tym, 
w jaki sposób głosują radni na 
sesjach Rady Miasta. 

(Odp.: Problem ten będzie 
poruszony na zebraniu redakcyj-
nym Kuriera. Ze swojej strony nie 
widzę przeciwwskazań, szczegól-
nie jeśli chodzi o przedstawianie 
wyników głosowań w przypadku 
tych bardziej kontrowersyjnych 
uchwał. Oczywiście muszą na to 
pozwolić możliwości redakcyjne 
– chodzi tu o objętość naszego 
biuletynu miejskiego).

Jadwiga Wójtowicz wnio-
sła w swojej interpelacji o przed-
stawienie jej protokołów odbioru 
przebudowy lodowiska oraz listy 
osób powołanych przez Komisję 
Infrastruktury i Inwestycji do 
zespołu oceniającego przebieg 
inwestycji. 

(Odp.: Radna otrzymała 
kopie trzech sporządzonych do-
tychczas protokołów z odbioru 
robót). 

Pytała też o to, kto zlecił 
zabezpieczenie nagrań z moni-
toringu szkolnego w MZS nr 1 w 
związku z realizują w tej szkole 
materiału przez TVP.

(Odp.: Z prośbą o zabez-
pieczenie monitoringu wystąpił 
organ prowadzący szkołę, czyli 
Urząd Miejski).

Jolanta Dobek interpelo-
wała w trzech sprawach – braku 
przejścia dla pieszych na ulicy 
Korczaka oraz braków w oświe-
tleniu tej ulicy; informacji dla 
mieszkańców o zanieczyszczeniu 
powietrza w Gorlicach oraz o pla-
nowanych remontach kanalizacji 
przy bloku Słoneczna 3, szcze-
gólnie narażonym za zalewanie 
piwnic podczas opadów deszczu. 

(Odp.: Z przepisów ruchu 
drogowego wynika, że nie ma 
konieczności budowy przejścia 
drogowego przy ulicy Korczaka, 
z uwagi też na fakt, że na ulicy 
tej nie ma jakiegoś zwiększonego 
natężenia ruchu. Z przepisów 
tych wynika również, że piesi 
mogą przechodzić przez ulice w 
miejscach oddalonych o 100 me-
trów od wytyczonych już przejść. 
Budowa przejścia wiązałaby się 
z przebudową krawężników i 
chodników oraz uzyskaniem sto-
sownych decyzji innych urzę-

dów. Nadmienię jeszcze, iż do 
wypadków z udziałem pieszych 
najczęściej dochodzi, według 
danych Policji, na wytyczonych 
przejściach dla pieszych, gdzie 
pieszy przestaje zachowywać 
odpowiednią ostrożność.

Oświetlenie na nieoświetlo-
nym do tej pory odcinku ulicy Kor-
czaka zostanie wybudowane wraz 
z przebudową tego odcinka drogi. 
Czynimy starania, by pozyskać 
środki na ten cel z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych w 2015 roku.

Za prowadzenie monito-
ringu zanieczyszczenia powietrza 
na terenie całego województwa 
odpowiedzialny jest Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Krakowie. Informacje na temat 
stanu jakości powietrza, także 
w Gorlicach, publikowane są 
na stronie Inspektoratu oraz na 
stronie Wrota Małopolski admi-
nistrowanej przez Województwo 
Małopolskie. Link do tych infor-
macji jest dostępny na podstronie 
Ekogorlice – integralnej części 
serwisu internetowego naszego 
urzędu. Inwestycja w zakresie 
przebudowy kanalizacji przy bloku 
Słoneczna 3 jest planowana w tym 
roku przy współudziale MPGK, 
Spółdzielni Mieszkaniowej i Urzę-
du Miejskiego).

Joanna Bubak zwróciła 
uwagę na fatalny, zagrażający 
przechodniom, stan budynku 
byłej rafinerii oraz na fatalny 
stan chodnika i oświetlenia przy 
ulicy Michalusa. Radna prosi 
o interwencję w odpowiednich 
urzędach, w tym w Starostwie 
Powiatowym administrującym 
ulicą Michalusa. 

(Odp.: W sprawie stanu 
technicznego budynku biurowca 
rafinerii wystąpiłem z interwencją 
do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego. Podob-
nie w sprawie chodnika – tutaj 
wystąpiliśmy do Powiatowego 
Zarządu Dróg. Natomiast w kwe-
stii oświetlenia tego odcinka drogi, 
odpowiedź udzielona już została 
Pani Radnej trzy miesiące temu. 
Sytuację tutaj można ulepszyć 
uwzględniając to zadanie w przy-
szłorocznym budżecie miasta). 

Bogdan Musiał apelował o 
wykonanie odwodnienia budynku 
filii Gorlickiego Centrum Kultury 
znajdującego się przy ulicy Du-

kielskiej. 

(Odp.: Wykonanie odwod-
nienia jest obecnie nierealne z 
uwagi na brak zgody ze strony 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie na odprowadzanie wód 
opadowych do urządzeń zarzą-
dzanych przez tę instytucję. Będę 
podejmował dalsze interwencje w 
tej sprawie).

Maria Ludwin postulowała 
o ustawienie na ulicach miasta 
specjalnych koszy na odchody 
czworonogów, zakładając, że taka 
operacja nie będzie zbyt kosztow-
na dla budżetu miasta. 

(Odp.: W przeszłości takie 
pojemniki na odchody czworo-
nogów były stawiane w naszym 
mieście. Nie przyniosło to jednak 
spodziewanych efektów. Kosze 
były szybko dewastowane, a 
trafiały do nich wszelkie inne 
odpady, niekoniecznie tylko psie 
odchody. Przypominam, że w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej 
Urzędu dostępne są bezpłatnie 
specjalne zestawy higieniczne 
do sprzątania nieczystości po 
czworonogach podczas spacerów. 
Zestawy te po wykorzystaniu 
można wrzucać do pojemników 
na odpady niesegregowane, które 
są sukcesywnie opróżniane przez 
służby miejskie).

Mariola Migdar ponownie 
wniosła o zwrócenie się do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad o lepsze oznakowanie 
przejścia dla pieszych na ulicy Ko-
ściuszki, przy stacji benzynowej. 

(Odp.: Wystąpiłem do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad – zarządcy drogi 
krajowej o ponowne zajęcie się tą 
sprawą. W tej chwili czekamy na 
odpowiedź tej instytucji).

Alicja Nowak pytała o to, 
jaką część z kary w wysokości 317 
tysięcy złotych nałożonej na firmę 
Szarek za niesolidne wykonanie 
rewitalizacji już wyegzekwowano. 
Radna pytała również, w jaki spo-
sób realizowana będzie naprawa 
usterek w przypadku ogłoszenia 
upadłości przez firmę Szarek. 

(Odp.: Kara została już 
potrącona przy wypłacie ostatniej 
transzy wynagrodzenia. W przy-
padku ogłoszenia upadłości przez 
firmę Szarek, roboty poprawkowe 
będą prowadzone przez inny pod-
miot za pieniądze pochodzące z 

ubezpieczenia inwestycji).

 W drugiej interpelacji pytała 
o decyzje związane z przekazaniem 
na rzecz Prokuratury gruntów 
miejskich przy ulicy Korczaka. 

(Odp.: Od czasu posiedze-
nia połączonych komisji Rady 
Miasta, która odbyła się w grudniu 
ubiegłego roku, podczas kiedy 
to radnym został przedstawiony 
problem przekazania gruntów 
Prokuraturze, nie podjęto żadnych 
nowych kroków w tej sprawie. 
Będę ponownie zabiegał o zainte-
resowanie radnych tą sprawą).

 W kolejnej interpelacji rad-
na zwróciła uwagę na niewłaściwe 
oznakowanie nowego przejścia 
dla pieszych na drodze krajowej 
przy ulicy Kościuszki oraz na stan 
traktów dla pieszych na moście 
prowadzącym przez Ropę. 

(Odp.: Sprawa oznakowa-
nia przejścia dla pieszych na ulicy 
Kościuszki oraz stanu chodnika 
na moście przez Ropę została 
zgłoszona do zarządcy drogi 
- Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. W tej chwili 
oczekujemy na odpowiedź. Kładka 
dla pieszych nad Ropą wymaga 
generalnego remontu. Wykonanie 
nowej nawierzchni i odwodnienia 
jest jednak kosztowne i budżet 
miasta obecnie nie pozwala na 
realizację tych prac. Aby doraźnie 
poprawić sytuację, na kładce 
zostały wykonane rowki odpro-
wadzające wodę z jej powierzchni. 
Są one na bieżąco czyszczone z 
piasku i udrażniane). 

W ostatniej interpelacji 
pytała o realizację inwestycji mon-
tażu kolektorów na krytej pływalni 
- o rolę nadzoru budowlanego, 
o rzeczywiste koszty ponoszone 
przez Miasto w związku pracą 
inspektora nadzoru oraz o brak 
odpowiednio szybkiej reakcji na 
montaż nieodpowiedniej ilości 
kolektorów. 

(Odp.: Powtarzam, że do-
tychczas Miasto nie poniosło 
żadnych kosztów związanych z 
tą inwestycją, także tych związa-
nych ze sfinansowaniem nadzoru 
inwestorskiego. Montaż nieodpo-
wiedniej ilości kolektorów nastąpił 
ok. 10 dni przed zakończeniem 
inwestycji w dniach 15-17 listo-
pada. Wcześniej Urząd nie był w 
żaden sposób informowany przez 
wykonawcę o problemach w tym 
zakresie).
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Na uroczystość zaproszo-
no pary małżeńskie z Gorlic i 
gminy Gorlice, obchodzące pięć-
dziesiątą, a nawet sześćdziesiątą 
rocznicę ślubu.Wymieńmy nazwi-
ska Szanownych Jubilatów 

60 - lecie związku małżeń-
skiego:Wanda i Józef Chudyba - 
Kobylanka;Kunegunda i Zdzisław 
Przybycień - Gorlice 

50 - lecie związku mał-
żeńskiego: Krystyna i Bolesław 
Bania – Gorlice; Zofia i Edward 
Barszczewscy – Gorlice; Krysty-
na i Henryk Basista – Gorlice; 
Aleksandra i Stanisław Bugno 
– Gorlice; Helena i Stanisław By-
strowicz – Szymbark; Irena i Sta-
nisław Dybaś – Gorlice; Barbara i 
Bronisław Galiszewscy – Gorlice; 
Zofia i Tadeusz Glista – Domini-
kowice; Elżbieta i Adam Gryboś 
– Zagórzany; Anna i Krzysztof 
Jamińscy – Gorlice; Zdzisława i 

Stanisław Jamro – Gorlice; Janina 
i Stanisław Kamieniarz – Gorlice; 
Michalina i Ryszard Karpińscy – 
Dominikowice; Maria i Andrzej 
Kmiecik – Gorlice; Maria i Tade-
usz Kosturscy – Gorlice; Anna 
i Mieczysław Kozik – Gorlice; 
Janina i Benedykt Kurzawa – 
Gorlice; Zofia i Ferdynand Kuska 
– Gorlice; Stanisława i Tadeusz 
Lewińscy – Zagórzany; Ludmiła 
i Roman Ludwin – Gorlice; Zofia 
i Władysław Matała – Zagórzany; 
Maria i Mieczysław Miareccy – 
Gorlice; Zofia i Franciszek Mituś 
– Gorlice; Helena i Andrzej Molec-
cy – Gorlice; Elżbieta i Władysław 

Niziołek – Kwiatonowice; Elżbieta 
i Stanisław Olpińscy – Gorlice; 
Halina i Piotr Pacana – Ropica 
Polska; Krystyna i Franciszek Pie-
cuch – Gorlice; Zofia i Ludwik Po-
dolscy – Zagórzany; Zofia i Adolf 
Poręba – Gorlice; Elżbieta i Hen-
ryk Przybycień – Dominikowice; 
Zuzanna i Aleksander Przybyło-
wicz – Gorlice; Janina i Franciszek 
Rachel – Gorlice; Maria i Julian 
Roman – Stróżówka; Elżbieta i 
Edward Sakowscy – Szymbark; 
Kazimiera i Mieczysław Sekuła 
– Ropica Polska; Józefa i Marian 
Strugała – Gorlice; Halina i Adam 
Strzępek – Gorlice; Barbara i Sta-

nisław Szymczyk – Bystra; Emilia 
i Bolesław Świndryk – Gorlice; 
Amalia i Władysław Tokarczyk 
– Gorlice; Zofia i Antoni Tokar-
scy – Ropica Polska; Elżbieta 
i Aleksander Waląg – Ropica 
Polska; Krystyna i Eugeniusz 
Wędrychowicz – Gorlice; Teresa 
i Czesław Wilczkiewicz – Gorlice; 
Krystyna i Jan Załęscy – Gorlice; 
Józefa i Klemens Załęscy – Stró-
żówka; Anna i Kazimierz Żegleń 
– Gorlice.

Funkcję gospodarzy uro-
czystości pełnili burmistrz Gorlic 
Witold Kochan, przewodniczący 
Rady Miasta Gorlice Bogdan Mu-
siał, Wójt Gminy Gorlice Ryszard 
Guzik oraz przewodniczący Rady 
Gminy Aleksander Kalisz. 

Wszystkim Jubilatom skła-
damy serdeczne gratulacje!

zŁOTe GODY 2013

spacerkiem po dziejach miasta
w 150. ROczNicę śLaDaMi POwsTaNia sTYczNiOweGO

Zatrzymajmy się chwilę przy 
tym pomniku - popiersiu Wojcie-
cha Biechońskiego - romantyka, 
powstańca Powstania Stycznio-
wego i pozytywisty - burmistrza 
Gorlic w latach 1887-1902. 90 lat 
temu, w 1923 roku Rada Miasta 
Gorlic nazwała ten Park Miejski 
jego imieniem. Pod II Wojnie 
Światowej gorliczanie wystawili le-
gendarnemu burmistrzowi pomnik 
w jego ukochanym parku, który na 
przełomie XIX i XX w. stworzył dla 
wypoczynku mieszkańców oraz 
patriotycznych nauk młodzieży 
skupionej w drużynach sokolich 
- Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół”. Tu w parku - zwanym 
też Laskeim Sokolskim, gorlicka 
młodzież krzewiła kulturę fizycz-
ną, karność, posłuszeństwo, hart 
ducha, miłość do Ojczyzny oraz w 
wiarę w odzyskanie niepodległo-
ści. To dla tej organizacji Wojciech 
Biechoński i jego żona ufundowali 
sztandar, wyhaftowany przez ich 
córki. Był to ostatni dar dla Gorlic 
i gorliczan. Po 30 latach pobytu 
opuścił Gorlice 1903 i zamieszkał 
we Lwowie, gdzie zmarł 31 grudnia 
1926 r. i z generalskimi honorami 
został pochowany na Cmentarzu 
Łyczakowskim. Nie był gorliczani-
nem, urodził się 4 lutego 1839 r. w 
Pińczowie w rodzinie ziemiańskiej. 
Ojciec był urzędnikiem sądowym. 
Ukończył Szkołę Realna w Kiel-
cach. Był człowiekiem doskonale 
wykształconym na uniwersytetach 
w Heildelbergu, Lipsku i Wiedniu. 
1863 roku poszedł do powstania. 
Walczył pod Miechowem, i pod 
Pieskową Skałą, pod komendą 
gen. Langiewicza. W październiku 
1863 roku został sekretarzem, 
czyli ministrem powstańczego 
Rządu Narodowego. Po upadku 
Powstania Styczniowego, po 
latach tułaczki, w 1867 r. zawitał 

do Gorlic. Już w 1968 r. objął 
stanowisko naczelnika miejsco-
wego banku włościańskiego, 
którego kontynuatorem jest Bank 
Spółdzielczy w Gorlicach. W la-
tach 1887-1902 piastował urząd 
Burmistrza Gorlic. Były to czasy 
rozwoju miasta. Realizował swo-
je ambitne marzenia i plany, by 
Gorlice wkroczyły w XX stulecie 
jako nowoczesna, zasobna, prężna 
gospodarczo i piękna architekto-
nicznie stolica powiatu. Powstał 
Park Miejski, Plac Targowy, Szkoła 
Żeńska, Przedszkole - Ochronka 
przy ul. Krasińskiego. Powstała 
nowoczesna infrastruktura miej-
ska - drogi, wodociągi, kanalizacja. 
Wybudowano Szpital Powiatowy, 
budynki Powiatowej Rady i Sądu 
Powiatowego. Zainicjował starania 
o budowę gimnzajum i liceum. 
Doceniły go władze odrodzonej 
Polski. Mieszkał wówczas już 
we Lwowie. Był członkiem Rady 
Miejskiej. W 1921 r. z rąk same-
go Józefa Piłsudskiego otrzymał 
order „Polonia Restituta”. Został 
też doktorem „honoris causa” 
Uniwersytetu Lwowskiego. Wspa-
niałego burmistrza docenili rów-
nież gorliczanie nadając mu tytuł 

„Honorowego Obywatela Gorlic”. 
W 2012 r. został patronem Sali 
Obrad Rady Miasta Gorlice. Cdn.

Roman Dziubina

18 kwietnia br. w restauracji Podzamcze w Gorlicach odbyła 
się uroczystość, podczas której uhonorowano wyjątkowych Jubilatów 
– osoby, które w tym roku obchodzą Złote Gody.
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Od 16 do 19 kwietnia w Domu Polsko – Słowackim czynna była 
wyjątkowa wystawa fotografii „Smocze Marzenia” zorganizowana przez: 
Gorlickie Centrum Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Sprawności Dzieci 
i Młodzieży Sprawne Smoki Gorlice, Fundacja Babel Images - projekt.
ON z Krakowa.„Smocze Marzenia” to projekt społeczny opowiadający o 
małych podopiecznych Stowarzyszenia Sprawne Smoki, ich marzeniach 
oraz marzeniach Stowarzyszenia, by zapewnić dzieciom należytą opiekę.
Dewiza „projektu.ON”: „Jesteśmy tam, gdzie jest ktoś, kto potrzebuje 
wsparcia. Jesteśmy tam, gdzie jest ktoś, kto chce pomóc”.

smocze marzenia

W dniu 25 kwietnia br. w sali „Pod Sową” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gorlicach, miało miejsce spotkanie z Michałem Ogór-
kem. Znany dziennikarz, felietonista, krytyk filmowy, satyryk, autor 
wielu książek. Uczestnicy znakomicie się bawili, gdyż spotkanie 
obfitowało w anegdoty, opowieści pełne humoru. Autorowi zadano 
wiele pytań, a na zakończenie spotkania Michał Ogórek podpisywał 
swoje książki. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez 
Bibliotekę oraz Klub Czytelniczy "Nad Lipą".

Piotr Chałupka

DLaczeGO OGÓRek Nie śPiewa?!
sPOTkaNie z MicHaŁeM OGÓRkieM
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Zawodnik Gorlickiego Za-
paśniczego Klubu Sportowego 
Krystian Szymczyk zdobył dwa 
medale w Mistrzostwach Polski 
juniorów. W dniach 22 – 23 
marca w Kartuzach na Pomorzu 
wywalczył srebrny medal i tytuł 
wicemistrza Polski juniorów w 
zapasach. Natomiast na Mię-
dzynarodowych Mistrzostwach 
Polski, które odbywały się 
12-13 kwietnia w Warszawie 
zdobył medal brązowy.

Krystian po ubiegłorocz-
nym brązowym medalu Mi-
strzostw Polski kadetów potwier-
dził swój talent i już w pierwszym 
roku startów w kategorii junio-
rów odnosi sukcesy. Serdecznie 
gratulujemy! Zdaniem trenera 
Zbigniewa Krasoskiego, jest 
szansa, że Krystian Szymczyk 
już w przyszłym roku będzie 
reprezentował Polskę podczas 
Mistrzostw Świata i Europy.

fot. Zbigniew Krasoski
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