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Około setki dzieciaków uczestniczyło w I Gorlickim Konkursie „Bałwanek nasz” - na ulepienie 
najładniejszego bałwanka. To była jedna z atrakcji przygotowanych przez Gorlickie Centrum Kultury na 
okres ferii zimowych. 21 lutego na polanie w gorlickim Parku Miejskim stawiła się duża grupa dzieci, 
które z energią i polotem ulepiły kilkanaście bałwanków.

Pogoda sprzyjała. Podczas imprezy można było skorzystać z przejażdżki psim zaprzęgiem, zorga-
nizowane były zabawy i konkursy. Dzieci otrzymały słodkie upominki, a bałwanki zostały przystrojone 
fajerwerkami. Z tej cudownej zimy pozostały wrażenia, wspomnienia i... fotografie Adama Nowaka

FERIE ZIMOWE Z GCK
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ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA - 190. ROCZNICA URODZIN PIONIERA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
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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 i 
Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 
35 51 285 - Jakub Diduch - Kie-
rownik 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

* 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 Igiel-
ski

* Pełnomocnik ds. Przeciwdziała-
nia Alkoholizmowi, tel. 18 35 51 
272 - Piotr Gajda

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

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

Łukasiewicz 
Ignacy, 1822 - 1882. 
Aptekarz, chemik, wy-
nalazca lampy nafto-
wej (1853 r.), pionier 
w skali światowej w 
dziedzinie górnictwa 
i przetwórstwa nafto-
wego oraz produkcji 
smarów, olejów do 
maszyn, asfaltów i 
parafin. Urodził się 8 
III 1822 r. w Zadusz-
nikach koło Mielca w 
ormiańskiej szlachec-
kiej rodzinie inteli-
genckiej. Syn Józefa 
(posesora, żołnierza 
Kościuszki, zuboża-
łego szlachcica her-
bu Łada, dzierżawcy 
folwarku) i Apolonii 
z Świetlików. Miał 
czworo rodzeństwa, 
dwie siostry - Ma-
rię i Emilię i dwóch 
braci - Aleksandra i 
Franciszka. W 1830 
r. rodzina Łukasiewi-
czów przeniosła się 
do Rzeszowa, gdzie w 
latach 1832-36 Igna-
cy ukończył 5 klas 
gimnazjum. Od 27 VI 1836 r. pra-
cował w aptekach w Łańcucie (u 
Antoniego Svobody) i w Rzeszowie 
(u Edwarda Hübala). Zaangażował 
się w działalność konspiracyjną. 
Współpracował z Edwardem Dem-
bowskim. W 19 II 1846 r. został 
aresztowany i skazany na 2 lata 
więzienia za organizowanie wy-
stąpień przeciw zaborcy (Austrii) 
i plany zorganizowania powstania. 
Zwolniony po roku, pracował w 

ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA - 190. ROCZNICA URODZIN PIONIERA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO
Trwa Rok Ignacego Łukasiewicza. 8 marca br. mija 190. rocznica urodzin tej wybitnej postaci w 

dziejach Polski i historii naszej małej Ojczyzny – Gorlic i Ziemi Gorlickiej, gdzie spędził pięć lat życia. 
Notatką biograficzną z Gorlickiego Informatora Biograficznego przybliżamy Czytelnikom życie i działal-
ność Ignacego Łukasiewicza, wzbogacając je zdjęciami i ilustracjami.

latach 1848 – 50 jako pomocnik 
aptekarski w aptece Piotra Miku-
lascha (Mikolascha) we Lwowie. 
15 IX 1850 r. przeniósł się do 
Krakowa, gdzie zapisał się na 
dwuletnie studia farmaceutyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W 1852 r. wyjechał do Wiednia, 
gdzie ukończył studia i powrócił 
do pracy w aptece Mikolascha 
już jako magister farmacji. Po 
wielu doświadczeniach, wspólnie 
z Janem Zehem w 1853 r. udało 

się im uzyskać naftę nadającą się 
do oświetlenia i uzyskali patenty 
na jej wytwarzanie oraz wyrób 
świec parafinowych. Wielkim 
sukcesem I. Łukasiewicza i Jana 
Zeha było oświetlenie 31 VII 1853 
r. szpitala lwowskiego i uratowa-
nie tym operowanego pacjenta 
W. Choleckiego. Jesienią 1853 r. 
przeniósł się do Gorlic, gdzie pra-
cował w aptece Ludwiki Bartkowej 
na etacie prowizora aptecznego. 

Wraz z Jakubem Kozikiem 
prowadzili doświadczenia 
nad ulepszoną destylacją 
nafty. Płomień lampy naf-
towej rozbłysnął w Gorli-
cach na Zawodziu jesienią 
1854 r. Była to pierwsza 
uliczna lampa naftowa 
na świecie. Duże zasługi 
położył również w walce 
z epidemią cholery, która 
grasowała w 1855 r. w 
Gorlicach. W 20 IV 1857 r. 
odbył się w Gorlicach, za 
zgodą papieża, ślub I. Łu-
kasiewicza z jego siostrze-
nicą Honoratą Stacherską, 
córką siostry Emilii. 1 II 
1858 r. urodziła się im 
córka Marianna, która żyła 
tylko 22 miesiące, do 7 XII 
1859 r. i jest pochowana 
w Jaśle. Z końcem 1858 
r. przeniósł się do Jasła i 
wynajął aptekę w Rynku, 
następnie odkupił i wypo-
sażył aptekę w Brzostku. 
Budowniczy pierwszych 
destylarni ropy w Ula-
szowicach, Klęczanach i 
Chorkówce oraz rafinerii 
ropy w Polance k. Krosna. 
Był współorganizatorem 

pierwszej na świecie kopalni ropy 
naftowej w Bóbrce k. Krosna. W 
1865 r. zakupił wieś Chorkówka 
i tam się osiedlił. Założył kasy 
brackie w celu zabezpieczenia 
robotników na wypadek choroby, 
starości czy śmierci. Prowa-
dził działalność charytatywną, 
wspierał materialnie emigrantów i 
powstańców styczniowych. Zmarł 
na zapalenie płuc 7 I 1882 r. Został 
pochowany w Chorkówce

IGNACY ŁUKASIEWICZ
(1822 – 1882)

  Polski chemik, farmaceuta, przedsiębiorca,
 związany z Ziemią Gorlicką i Podkarpaciem.
NAFTOWY ZAPACH GORLICKIEJ ZIEMI
ŁUKASIEWICZA  ZAPEWNE ZWABIŁ
W MIEŚCIE NAD ROPĄ U APTEKARZA
MŁODY IGNACY ZARAZ SIĘ  ZJAWIŁ
I JAK TO BYWA U FARMACEUTY
CHORYM SPRZEDAWAŁ MEDYKAMENTY
A PRZY OKAZJI  Z ROPĄ NAFTOWĄ
WYCZYNIAŁ RÓŻNE EKSPERYMENTY
PRZEMYSŁ NAFTOWY WNET SIĘ ROZWINĄŁ
STANĘŁY SZYBY NA PODKARPACIU
GAZEM I ROPĄ REGION ZASŁYNĄŁ 
ROPĄ I NAFTĄ KRAJ SIĘ WZBOGACIŁ
A ŻE W GORLICACH CIEMNE ULICE
TYLKO GDZIENIEGDZE ŚWIATŁA SIĘ TLIŁY
LAMPĄ NAFTOWĄ ZASTĄPIŁ ŚWIECE
I WNET ULICZKI SIĘ ROZJAŚNIŁY
TU NA ZAWODZIU PRZY FRASOBLIWYM
PIERWSZA NAFTOWA LAMPA STANĘŁA
I O IGNACYM ŁUKASIEWICZU
SŁAWA I CHWAŁA W ŚWIAT POPŁYNĘŁA

ZYGMUNT ADAMKIEWICZ
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U MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

18 stycznia br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w spo-
tkaniu przedstawicieli samorządów 
lokalnych z ministrem sprawie-
dliwości Jarosławem Gowinem. 
Tematem spotkania była przygoto-
wywana w resorcie reforma struk-
tury sądów, polegająca na likwidacji 
tych sądów rejonowych, w których 
pracuje mniej niż 15 sędziów. Sądy 
te miałyby pozostać filiami sądów z 
większych ośrodków. 

O GORLICKIEJ OFERCIE 
TURYSTYCZNEJ

19 stycznia br. Burmistrz 
Gorlic uczestniczył w spotkaniu 
partnerów projektu podnoszącego 
jakość gorlickiej oferty turystycznej 
z Marszałkami Województwa Mało-
polskiego Romanem Ciepielą i Wi-
toldem Latuskiem. Spotkanie miało 
charakter roboczy, a dotyczyło przy-
gotowywanego wniosku o realizację 
projektu w ramach MRPO - Rozwój 
produktów i oferty turystycznej 
regionu. W projekt zaangażowane 
są, w ramach partnerstwa, Powiaty 
Gorlicki i Tarnowski, Województwo 
Małopolskie, Miasto Gorlice oraz 
Gminy Gorlice, Sękowa, Biecz, 
Łużna i Klucze. 

O POTOKACH BEZ NAZW

Także 19 stycznia, Burmistrz 
Gorlic spotkał się z zastępcą dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Krakowie Toma-
szem Sądagiem. Rozmowa dotyczył 
kwestii prowadzenia inwestycji przy 
potokach bez nazwy przepływają-
cych przez miasto Gorlice.

ROZMOWY Z ZDW

SERWIS Z RATUSZA
23 stycznia br. w Urzędzie 

Miejskim w Gorlicach doszło do 
spotkania burmistrza Witolda Ko-
chana i zastępcy Janusza Fugla z 
pracownikami Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Krakowie. Spotkanie 
dotyczyło współpracy Miasta przy 
przygotowywanej przez ZDW in-
westycji ustabilizowania zagrożonej 
przez osuwisko drogi wojewódzkiej 
– odcinek przy ulicy Dukielskiej w 
Gorlicach. 

Z PREZESEM O OLIMPIADACH 
MŁODZIEŻY

25 stycznia br. w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach gościł prezes 
Małopolskiego Związku Stowarzy-
szeń Kultury Fizycznej Jerzy Janczy. 
W spotkaniu z Burmistrza i Prezesa 
uczestniczyli również działacze 
gorlickich klubów sportowych za-
angażowani w starania o przyznanie 
Gorlicom prawa organizacji zawo-
dów siatkarskich i zapaśniczych w 
ramach Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży.

ZAŻEGNALI NIEBEZPIECZEŃSTWO

27 stycznia br. w siedzibie 
Małopolskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, z udziałem Wicewojewody 
Małopolskiego Andrzeja Harężlaka, 
służb odpowiedzialnych za ochronę 
środowiska, Burmistrza Gorlic, 
Starosty Gorlickiego, właścicieli 
byłej rafinerii w Gorlicach oraz do-
stawcy energii elektrycznej, odbyło 
się spotkanie, które miało zażegnać 
niebezpieczeństwo skażenia środo-
wiska na skutek zaprzestania do-

staw prądu do oczyszczalni ścieków 
znajdującej się na terenie rafinerii. 
Podczas spotkania uzgodniono, iż 
Starosta Gorlicki, w imieniu Skarbu 
Państwa, ureguluje zobowiązania 
wynikłe wobec dostawcy prądu, co 
pozwoli na oddalenie zagrożenia 
ekologicznego. 

W tygodniu poprzedzającym 
spotkanie u Wojewody, Burmistrz 
Gorlic i Starosta Gorlicki złożyli 
wniosek do prokuratury o spowo-
dowanie zagrożenia zanieczysz-
czenia środowiska przez właścicieli 
byłej rafinerii.

NA FORUM WÓJTÓW, BURMI-
STRZÓW I PREZYDENTÓW

1 lutego br. Burmistrz Gorlic 
uczestniczył w Forum Wójtów, Bur-
mistrzów i Prezydentów Małopolski. 
Podczas konferencji zorganizowa-
nej przez Wojewodę Małopolskiego, 
Marszałka Województwa Małopol-
skiego i FRDL Małopolski Instytut 
Samorządu Terytorialnego i Admini-
stracji, przedstawione zostały m.in.  
główne założenia nowego procesu 
programowania na lata 2014-2020, 
problemy Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunal-
nych oraz analiza aktualnego stanu 
wdrażania MRPO i PROW.

KONWENT W RATUSZU

13 lutego br. w gorlickim 
ratuszu odbyło się spotkanie Kon-
wentu Wójtów i Burmistrzów z 
terenu powiatu gorlickiego, którego 
gościem był Wicemarszałek Wo-
jewództwa Małopolskiego Roman 

Ciepiela. Marszałek przedstawił 
plan przygotowań i główne założe-
nia nowego okresu finansowania 
ze środków unijnych inwestycji 
planowanych do realizacji w woje-
wództwie małopolskim.

SPOTKANIE Z WICEPREZESEM 
ANR

14 lutego br. Burmistrz Gor-
lic spotkał się z zastępcą dyrektora 
nowego oddziału Agencji Nieru-
chomości Rolnych w Rzeszowie. 
Tematem spotkania były kwestia 
przekazania przez ANR na rzecz 
Miasta pod budowę cmentarza 
komunalnego terenu przy ulicy Du-
kielskiej, a także darowizny działek 
w Małastowie dokonanej przez ANR 
w 2000 roku. 

 SZLAK FRONTU WSCHOD-
NIEGO – BITWA GORLICKA

Złożony został wniosek o do-
finansowanie projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 
3.1 Rozwój infrastruktury turystycz-
nej Schemat C Rozwój produktów i 
oferty turystycznej regionu. Poziom 
dofinansowania projektów wyno-
si maksymalnie 75% wydatków 
kwalifikowanych projektu. Miasto 
jest jednym partnerów projektu; 
podmiotem wiodącym jest Powiat 
Gorlicki. Myślą przewodnią pro-
jektu jest budowa pętli tematycznej 
Szlaku Frontu Wschodniego – Bi-
twa Gorlicka. W części projektu, 
dotyczącej samego miasta Gorlice, 
zaplanowano budowę ścieżek pie-
szo – rowerowych prowadzących 
do Szymbarku, Sękowej i Biecza 
oraz doposażenie pawilonu infor-
macyjnego na gorlickim rynku.  

Tymi słowami kończył swoje wystąpienie wiceburmistrz Jan Kalicki na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi 
Hali OSiR w Gorlicach, Janowi Dziopkowi. Podniosła uroczystość odbyła się 16 lutego, o godzinie 10-tej, w piękne, słoneczne dopołudnie. Zgromadziła 
rodzinę Profesora, władze miasta i powiatu, sportowców, poczty sztandarowe UM, TG „Sokół” i ZHP, liczną gorlicką młodzież gimnazjalną oraz tych 
Gorliczan, którym są bliskie ideały „Bóg – Honor – Ojczyzna – Nauka – Cnota”.

W swoim wystąpieniu wiceburmistrz Jan Kalicki przybliżył w sposób zwięzły, ale pełny, długie i bogate w zdarzenia życie Profesora Jana Dzio-
paka, który urodził się w 1889 r. w Borku Starym, położonym pod Rzeszowem. Kształcił się w gimnazjum i seminarium nauczycielskim w Rzeszowie, 
a następnie Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego w Warszawie. Przypomniał, że Patron związał się z Gorlicami w 1912 r. obejmując posadę 
nauczyciela wychowania fizycznego w sześcioklasowej szkole męskiej. Jako skaut, harcerz, sokolnik i nauczyciel szkolił gorlicką młodzież, ucząc ją 
sprawności, topografii, terenoznawstwa, udzielania pierwszej pomocy i wyszkolenia bojowego. Podkreślił, że to właśnie Profesor rozwijał w Gorlicach 
tenis, lekkoatletykę, narciarstwo, łyżwiarstwo, hokej, palant, turystykę i krajoznawstwo (…). Oprócz pracy z młodzieżą, Jan Dziopek poświęcił się 
pracy społecznej, pełniąc funkcję naczelnika TG „Sokół”, prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystycznego, komendanta drużyn harcerskich. 
Wiceburmistrz J. Kalicki wspomniał też o okresach trudnych i ciężkich w życiu Profesora – niewoli rosyjskiej w czasie I wojny światowej i cierpieniach 
więźnia obozów Auschwitz, Mauthausen, Lintz-Ebensee II wojny światowej. Zawsze powracał do Gorlic, gdzie zmarł 16 lutego 1983 r. w wieku 94 
lat. Odsłonięcia tablicy Patrona Hali OSiR – autorstwa artysty rzeźbiarza Czesława Halucha – dokonała córka Jana Dziopka, Janina, w asyście prze-
wodniczącego Rady Miasta Mariana Janusza oraz burmistrza Józefa Abrama. W imieniu Komitetu Organizacyjnego głos zabrał jego przewodniczący, 
Tadeusz Kosturski, który dziękował za zrozumienie intencji, liczny udział w uroczystości i zorganizowanie I Wieloboju Sprawnościowego dla gorlickich 
gimnazjalistów, dzięki któremu wypełni się hasło umieszczone na tablicy Patrona: „Citius – altius – fortius”, czyli „wyżej – mocniej – szybciej”.

PROFESOR JAN DZIOPEK - OD 10 LAT PATRON HALI SPORTOWEJ OSiR
„Profesorze Janie Dziopek, dzisiaj, 16 lutego 2002 r. wzywam Pana do pełnienia duchowego patronatu na Ośrodkiem Sportu i 

Rekreacji w Gorlicach i przekazuję gorlickiej młodzieży, sportowcom, Gorliczanom idee Pańskiego życia do naśladowania”.
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KAZIMIERZ KOTWICA HONORO-
WYM OBYWATELEM GORLIC

Wśród przyjętych uchwał była 
uchwała wprowadzona do porządku 
obrad XVII sesji „w sprawie Hono-
rowego Obywatela Miasta Gorlice”. 
Na wniosek grupy radnych oraz 
Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Mechaników Polskich Oddział 
SIMP w Gorlicach, w uznaniu zasług 
dla rozwoju miasta i ziemi gorlickiej 
nadano doc. dr. inż. Kazimierzowi 
Kotwicy Honorowe Obywatelstwo 
Miasta Gorlice. 

W uzasadnieniu do uchwały, 
przedstawiającym postać nowego 
Honorowego Obywatela Miasta 
czytamy m.in.: 

„W roku 1963 został naczel-
nym dyrektorem Fabryki Maszyn 
i Sprzętu Wiertniczego „Glinik” w 
Gorlicach i stanowisko to pełnił 
nieprzerwanie przez 18 lat do 1981 
roku. Od 1966 do 1975 pełnił funkcję 
prezesa Rady Oddziału Wojewódz-
kiego NOT w Rzeszowie, a następnie 
od roku 1981 prezesa Rady Oddziału 
Wojewódzkiego NOT w Nowym 
Sączu. 

W 2003 roku głosami wybor-
ców ziemi gorlickiej został wybrany 
radnym Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. Na lata kiedy doc. dr 
inż. Kazimierz Kotwica był naczelnym 
dyrektorem Fabryki Maszyn i Sprzętu 
Wiertniczego „Glinik” w Gorlicach 
przypadł ogromny rozwój Fabryki 
„Glinik”. Wybudowane i wyposa-
żone zostały hale produkcyjne pod 
produkcję urządzeń wiertniczych, 
magazyn, biurowiec. Od 1968 dy-
rektor Kazimierz Kotwica rozpoczął 
przebudowę asortymentu produkcji. 
W „Gliniku” podjęto produkcje no-
woczesnych urządzeń dla górnictwa 
węgla kamiennego. W latach 70-tych 
kontynuowany był program inwesty-
cyjny zakończony uruchomieniem 

XVII SESJA RADY MIASTA GORLICE
23 lutego br. odbyła się XVII Sesja Rady Miasta. Radni wysłuchali Informacji Burmistrza za okres 

międzysesyjny od 16 stycznia do 15 lutego 2012; odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej 
sesji Rady Miasta; przyjęli sprawozdania z pracy Komisji RM; złożyli interpelacje oraz podjęli 15 uchwał, 
których część przybliżamy w formie krótkich omówień. 

w 1978 roku nowoczesnej kuźni z 
matrycownią i elektrociepłownią. 
Równolegle z rozbudową Fabryki 
realizowane były inwestycje socjalne: 
zakładowe budownictwo mieszka-
niowe, zawodowa szkoła zakładowa 
z internatem, przychodnia zdrowia 
oraz rozbudowa obiektów sporto-
wych w mieście. 

Posiada ogromne, osobiste 
zasługi dla rozwoju miasta i ziemi 
gorlickiej. Dzięki jego staraniom 
w mieście powstały liczne osiedla 
mieszkaniowe dla pracowników 
FMiSW „Glinik”. Powstała przychod-
nia zakładowa, szpital i kompleks 
obiektów sportowych (hala, sztuczne 
lodowisko). W uznaniu tych zasług 
podjęcie uchwały jest słuszne i 
uzasadnione”.

Za przyznaniem Honorowego 
Obywatela głosowało 16 radnych, 2 
się wstrzymało, 3 były przeciw. 

USTALILI ZASADY WYNAJMU 
LOKALI MIESZKALNYCH

Przyjęta uchwała w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wcho-
dzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu Miasta Gorlice została 
sporządzona na podstawie art. 21 
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu Cywilnego. W uchwale 
zostały określone zasady najmu 
lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Miasta Gorlice, 
tj. lokali mieszkalnych, w ramach 
zamiany, socjalnych, pomieszczeń 
tymczasowych uwzględniając za-
sady racjonalnego gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta 
Gorlice oraz kryteria jakie osoba 
ubiegająca się o najem lokalu miesz-
kalnego i lokalu socjalnego musi 
spełniać.

Uchwała zawiera uregulowa-
nia, które były uwzględnione w do-
tychczas obowiązującej uchwale oraz 
wprowadza dodatkowe, dostosowu-
jąc jej postanowienia do aktualnych 
potrzeb gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Miasta Gorlice, 
tj. dla: pomieszczeń tymczasowych, 
zamiany lokali, osób prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodar-
czą w kwestii udokumentowania 
dochodu, osób, które pozostały w 

lokalu opuszczonym przez najemcę 
lub w lokalu w którego najem nie 
wstąpiły po śmierci najemcy, osób 
przebywających w lokalach, do któ-
rych utraciły tytuł prawny na skutek 
zwłoki z zapłatą należności z tytułu 
najmu oraz zasad realizacji wyroków 
przyznających uprawnienie do otrzy-
mania lokalu socjalnego. 

PROGRAM OPIEKI NAD 
ZWIERZĘTAMI 

Uchwałą w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Gorlice 
w 2012 r. Rada Miasta przyjęła 
program opieki nad zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Gorlice. 
Obejmuje on swoim zakresem reali-
zację takich zadań, jak: zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca 
w schronisku dla zwierząt; opiekę 
nad wolno żyjącymi kotami, w 
tym ich dokarmianie; wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt; obligatoryjną 
sterylizację albo kastrację zwierząt 
w schroniskach dla zwierząt; poszu-
kiwanie właścicieli dla bezdomnych  
zwierząt; usypianie ślepych miotów; 
wskazanie gospodarstwa rolnego 
w celu zapewnienia miejsca dla 
zwierząt gospodarskich; zapewnienie 
całodobowej opieki weterynaryjnej w 
przypadkach zdarzeń drogowych z 
udziałem zwierząt. Źródłem pokrycia 
zobowiązań wynikających z realizacji 
programu będą dochody budżetu 
Miasta Gorlice. 

ZNIEŚLI STATUS POMNIKÓW 
PRZYRODY

Celem uchwały w sprawie 
zniesienia form ochrony przyrody 
z drzew posiadających status po-
mników przyrody jest zniesienie 
formy ochrony przyrody z 3 sztuk 
drzew rosnących w pasie drogo-
wym drogi wojewódzkiej nr 933 
przy ul. Dukielskiej w Gorlicach, 
posiadających status pomników 
przyrody i umożliwienie zarządcy 
drogi dokonanie ich wycinki, po 
wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia 
tak, aby zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownikom drogi. 

POMOC FINANSOWA DLA PO-
WIATU GORLICKIEGO

Tą uchwałą Rada Miasta Gor-
lice udzieliła Powiatowi Gorlickiemu 
pomocy finansowej w kwocie 15 
000 zł z przeznaczeniem dla Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
w Gorlicach. Ta pomoc dotyczy 
dofinansowania kosztów organizacji 
imprez kulturalnych w kwocie 13 
000 zł oraz dofinansowanie imprezy 
promującej miasto w kwocie 2 000 
zł. Wśród imprez objętych dofinan-
sowaniem są: Warsztaty Muzyki 
Kameralnej (4 500 zł), Poetycko Mu-
zyczna Bitwa pod Gorlicami (4 000 
zł), Muzyka Cerkiewna w Beskidzie 
Niskim (1 000 zł), Konkurs Plastycz-
ny „Piękno Beskidów i Bieszczadów” 
(1 000 zł), Gorlicka Jesień Muzyczna 
(2 500 zł); Wystawa Lamp Nafto-
wych (2 000 zł). 

ZACIĄGNĘLI DŁUGOTERMINOWĄ 
POŻYCZKĘ

Tą uchwałą Rada Miasta 
zaciągnęła w 2012 r. długotermi-
nową pożyczkę preferencyjną w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie do kwoty 1 265 000 
(słownie: jeden milion dwieście 
sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) 
na dofinansowanie zadanie inwesty-
cyjnego realizowanego pn.: „Termo-
modernizacja obiektów użyteczności 
publicznej na terenie gmin Ziemi 
Gorlickiej”. Spłata zaciągniętej po-
życzki wraz z odsetkami nastąpi z 
dochodów własnych budżetu miasta 
w latach 2013-2019. Miasto Gorlice 
wystąpiło w 2011 r. z wnioskiem do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Krakowie o udzielnie preferencyjnej 
pożyczki na dofinansowanie termo-
modernizacji obiektów użyteczności 
publicznej. Rada Miasta podjęła 
również stosowną uchwałę w tym 
zakresie. W 2011 r. nie podpisano 
umowy i planowana w budżecie 
kwota pożyczki nie została zreali-
zowana. 

W związku z koniecznością 
wykonania dodatkowych audytów 
energetycznych nowych wskaźników 
możliwość uzyskania przyznanej 
pożyczki przesunęła się na 2012 r. 
(zadanie inwestycyjne będzie kon-
tynuowane w 2012 r.). Pożyczka 
pokryje udział Miasta w kosztach 
robót budowlanych związanych z do-
ciepleniem ścian budynków objętych 
termomodernizacją. Pożyczka jest 
oprocentowana na preferencyjnych 
warunkach (4% w stosunku rocz-
nym). Istnieje również możliwość 
częściowego umorzenia pożyczki. 



Str. 6 Luty 2012 

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

Jolanta Dobek, w związku 
z interwencją osób mieszkających 
w zasobach GTBS-u, zwróciła się z 
prośbą do Prezesa GTBS E. Igrasa o 
rozważanie możliwości  uruchomie-
nia kasy dla lokatorów, co ułatwiłoby 
uiszczanie opłat czynszowych.

Zbigniew Grygowicz w in-
terpelacji zwrócił się do Burmistrza 
M. Gorlice z prośbą o określenie 
przybliżonego terminu przekazania 
do dyspozycji MOPS-u dwóch po-
mieszczeń zajmowanych obecnie 
przez stowarzyszenia. Są one nie-
zbędne do prowadzenia statutowej 
działalności służby pomocowych dla 
rodzin z przemocą domową oraz wy-
magających porad psychologicznych 
i prawnych.

Joanna Bubak przypomnia-
ła, że na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Inwestycji i Infrastruktury 
Rady Miasta i Rady Powiatu zgodnie 
przyznano, że w temacie realizacji ul. 
Sikorskiego będzie podpisane po-
rozumienie. Starostwo informowało 
też o określonej kwocie w budżecie, 
która przeznaczona miała być na 
projektowanie zadania jeszcze w tym 
roku. Pytała, kto przygotowuje to po-
rozumienie, kto zostanie zaproszony 
do podpisania i w jakim terminie to 
nastąpi?

W drugiej interpelacji podjęła 
temat złego stanu technicznego bu-
dynków mieszkalnych komunalnych 
zarządzanych przez GTBS. Wnio-
skowała, aby Miasto wspomogło 
finansowo GTBS, tym bardziej, że 
w dwóch z tych budynków są lokale 
socjalne.

Kazimierz Sterkowicz przy-
pomniał, że w 2011 został dopusz-
czony do eksploatacji nowy most 
na rzece Ropie od ul. Parkowej do 
Osiedla Sokół. Most może służyć 
wielu mieszkańcom Gorlic, Kobylanki, 
Dominikowic i Krygu pod warunkiem 
wykonania i oznakowania ścieżki 
pieszo-rowerowej. Budowa odcinka 
drogi łączącej ul. Parkową z ul. 
Kwiatową i łącznikiem od ul. Kwia-
towej do ul. Sosnowej jest zadaniem 
kosztownym, którego realizacja musi 
być etapowana. Natomiast niewielkim 
kosztem można – zdaniem radnego 
– wykonać ścieżkę po trasie przyszłej 
drogi lub przy wykorzystaniu już 
istniejących przejść. Interpelacja jest 
wynikiem pytań i wniosków miesz-
kańców miasta zainteresowanych 
pieszymi wędrówkami i mieszkańców 
Osiedla Sokół zainteresowanych 
lepszym skomunikowaniem z przed-

Kwota długu z tytułu pożyczki została 
zaplanowana w budżecie Miasta 
Gorlice na 2012 r. Spłatę pożyczki 
wraz z odsetkami ujęto w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2012-
2034. Obciążenia budżetu z tytułu 
obsługi pożyczki nie przekroczą kwot 
ustalonych w WPF.

ZGODA NA SPRZEDAŻ NIERU-
CHOMOŚCI

Spore znaczenie dla przyszło-
ści urbanistycznego układu gorlickiej 
Starówki oraz dla estetyki centrum 
miasta ma zgoda radnych na sprze-
daż w drodze przetargu zabudowanej 
nieruchomości przy ulicy Strażackiej. 
Chodzi o działki, na których znajdują 
się wymagające pilnego remontu 
bądź rozbiórki budynki po byłej stra-
ży pożarnej i bożnicy, a także garaże. 
Działki zajmują powierzchnię 4,6 
ara. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, 
są to tereny zabudowy śródmiejskiej 
o podstawowym przeznaczeniu na 
usługi komercyjne i publiczne. Do-
puszcza się tu także wielorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe.

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETO-
WEJ

Zgodnie z tą uchwałą dochody 
budżetu ulegają zwiększeniu o 1 412 
000 zł z tytułu zwrotu przez Związek 
Gmin Ziemi Gorlickiej części wpłaty 
dokonanej przez miasto na realizację 
zadań termomodernizacji obiektów 
użyteczności publicznej miasta. W 
2011 r. wpłaty dokonano do wyso-
kości założonego planu wydatków 
na to zadanie. ZGZG przedstawił 
rozliczenie zapłaconych faktur łącznie 
z fakturami ze stycznia br. i dokonał 
zwrotu niewykorzystanych środków. 
Natomiast wydatki budżetu ulegają 
zwiększeniu o 2 145 446 zł, z tego 
zwiększa się wydatki bieżące o 20 
400 zł a wydatki majątkowe o 2 125 
046 zł. Zmiany w wydatkach bieżą-
cych dotyczą przeznaczenia w 2011 
r. kwoty 20 400 zł na udział finanso-
wy miasta w kosztach realizacji pro-
jektu „Usprawnienie zarządzania JST 
i poniesienie jakości świadczonych 
usług”. Celem projektu jest osiągnię-
cie przez gminę wysokiego poziomu 
jakości usług świadczonych na rzecz 
obywateli, wprowadzenie stałego 
systemu monitorowania jakości, a 
także usprawnienie funkcjonowania 
i zarządzania urzędem przy mini-
malnych kosztach oraz zwiększenie 
efektywności w zakresie tworzenia 
prawa lokalnego i podejmowania 
decyzji administracyjnych przez 
gminę. Projekt realizowany będzie 

w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Gmin i Powiatów Małopolski (Lider 
Projektu) w ramach Priorytetu V / 
Poddziałania 5.2.1 Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki (w tej sprawie 
została podjęta odrębna uchwała).

Pozostałe zmiany w wydat-
kach majątkowych dotyczą: - bu-
dowy układu komunikacyjnego na 
terenie strefy gospodarczej przy ul. 
Bieckiej w Gorlicach – dodatkowe 
środki w kwocie 739 zł przeznaczone 
zostaną na promocję w/w Projektu. 
Na ten cel zaplanowano wydatki w 
budżecie miasta na rok 2011, które 
nie zostały w pełni wykorzystane. 
Podpisanie zlecenia na wykonanie 
filmu o realizacji zadania nastąpi w 
tym roku bieżącym; - rewitalizacji 
Starówki – przebudowa ulic i placów 
w obrębie Starówki Gorlic – zwięk-
szenie wydatków o 377 307 zł, w 
tego 327 307 zł dotyczy zakresu 
robót nie zrealizowanego przez 
wykonawcę w roku poprzednim ( 
nie zostały również wykorzystane 
zaplanowane środki w 2011 r. na to 
zadanie). Pozostałe środki w wyso-
kości 50 000 zł przeznaczone zostaną 
na pokrycie zobowiązań dotyczących 
wynagrodzenia za pełnienie nadzoru 
archeologicznego i autorskiego. 
Ponadto w/w kwota zabezpiecza wy-
datki na opłaty z tytułu wykonanych 
przyłączy energetycznych. Zakład 
Energetyczny, pomimo interwencji 
nie dostarczył wszystkich faktur do 
końca ubiegłego roku i zobowiąza-
nie przeszło na rok 2012; - wykupu 
gruntów – 83 000 zł przeznaczone 
zostanie na najpilniejsze potrzeby 
wypłat odszkodowań, 43 000 zł za 
działki przejęte z mocy prawa pod 
ul. Łysogórską i 40 000 zł za grunty 
przejęte pod rozbudowę i moderni-
zację ul. Korczaka; - dostosowania 
budynku Miejskiego Przedszkola Nr 
5 przy ul. Krakowskiej w Gorlicach 
do wymogów przeciwpożarowych 
– wydzielenia przeciwpożarowe 
– dodatkowe środki 15 000 zł. 
Zgodnie z decyzją Straży Pożarnej 
istnieje konieczność dostosowania 
budynku przedszkola do obowią-
zujących w tym zakresie przepisów 
p. pożarowych. W tym celu należy 
zamontować na klatce schodowej 
okno oddymiające oraz poszerzyć 
drzwi ewakuacyjne na zewnątrz w 
obrębie tarasu. Na przedmiotowy za-
kres robót konieczne było pozyskanie 
stosownych decyzji administracyj-
nych. Wnioskowana kwota pozwoli 
na wykonanie robót związanych z 
dostosowaniem budynku do zaleceń 
zawartych w w/w decyzji; - wypłaty 

na rzecz Związku Gmin Ziemi Gor-
lickiej na dofinansowanie zadań in-
westycyjnych „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej” 
kwoty 1 412 000 zł na zapłatę faktur 
na zadania, które nie zostały zakoń-
czone w 2011 r. (OSiR i GCK). Rozli-
czenie zadań nastąpi w II i III kwartale 
br.; - programu konserwatorskiego 
Pomnika Juliusza Słowackiego w 
Parku Miejskim w Gorlicach. Środki 
w kwocie 65 000 zł przeznaczone zo-
staną na dokończenie realizacji pro-
gramu konserwacyjnego. W 2011 r. 
wykonano odlewy rzeźb i tablicy. Na 
wykonanie robót ogłoszono przetarg, 
wpłynęła jedna oferta, której koszt 
znacznie przekroczył zabezpieczone 
środki. W związku z powyższym 
odrzucono ofertę i zadanie będzie 
kontynuowane w bieżącym roku; 
- hali OSiR – wymiana parkietu, 
dodatkowe środki 97 000 zł. Podczas 
wykonywania prac rozbiórkowych 
podłogi hali sportowej stwierdzono, 
że stan techniczny desek podbudowy 
(„ślepej podłogi”) jest zły. Istniejąca 
„ślepa podłoga” nie spełnia wymo-
gów obowiązujących norm. Pióra 
desek w niektórych miejscach są 
oberwane, deski w swym przekroju 
wybite i sprasowane nie nadają 
się do ponownego wbudowania. 
Ponieważ konstrukcja legarów jest 
w stanie dobrym nie wymagającym 
remontu istnieje konieczność – przed 
wykonaniem parkietu – wykonanie 
nowej „ślepej podłogi”. Mając na 
względzie nie normatywny rozstaw 
legarów podłoga zostanie wykonana 
z desek grubości 32 mm, jedno-
stronnie struganej z odstępami 1,5 
do 2,5 cm w świetle. Biorąc pod 
uwagę istniejący stan techniczny 
podbudowy pod parkiet oraz obo-
wiązujące normy techniczne i facho-
wość wykonawstwa zasadnym jest 
realizacja przedmiotowego zadania. 
Deski „ślepej podłogi” zostaną zaim-
pregnowane środkiem ochronnym. 
Nadmienić należy, że wyliczenie 
wartości robót wykonano w oparciu 
o stawki przetargowe na ułożenie 
parkietu. Ponadto przeznaczono 75 
000 zł na dotację celową dla Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, z tego 45 000 zł 
na zakup koszy do koszykówki i 30 
000 zł na wykonanie dokumentacji 
przebudowy części sanitarno-biu-
rowej na hali sportowej.

Zwiększenie wydatków bu-
dżetu powoduje zwiększenie deficytu 
o 733 446 zł. Wzrost deficytu budże-
tu zostanie sfinansowany z wolnych 
środków finansowych pochodzących 
z lat poprzednich.

INTERPELACJE
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siębiorstwami w części przemysłowej 
miasta.

Mariola Migdar interpelowała 
w związku z interwencją mieszkanki 
zamieszkałej przy ul. Korczaka 5 w 
sprawie budowy łącznika ul. Stawiska 
z ul. Korczaka. Prosiła o wyjaśnienie 
sprawy planowanej  odległości drogi 
od ściany szczytowej budynku (w 
pierwotnych planach odległość ta 
miała wynosić 12,5, a obecnie za-
planowane jest 8 m); przygotowanie 
szczegółowej informacji w tej sprawie 
przez Burmistrza oraz o zwołanie w 
trybie pilnym posiedzenia Komisji In-
frastruktury i Budownictwa w terenie, 
celem omówienia tej sprawy.

Jadwiga Wójtowicz, w związ-
ku z toczącą się dyskusją na temat 
projektu termomodernizacji, prosiła 
o przedłożenie struktury kosztów 
kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
poniesionych na poszczególnych 
obiektach w ramach tego projektu 
oraz kosztów pozostałych poniesio-
nych robót związanych i będących 
następstwem i konsekwencją proce-
su termomodernizacji.

Ze szczególnym uwzględ-
nieniem prosiła o podanie kosztów 
na obiekcie hali OSiR od momentu 
podjęcia decyzji o termomodernizacji, 
jak również rodzaj i wysokość plano-
wanych nakładów niezbędnych do 
oddania hali do użytku.

Pytała też, jakie były proce-
dury wyboru projektanta, oceny i 
ostatecznie przyjęcia projektu termo-
modernizacji hali OSiR-u?; wnosiła o 
przedłożenie jego wersji pierwotnej, tj. 
tej zgłoszonej z wnioskiem do konkur-
su, wersji zatwierdzonej do realizacji i 
wersji ostatecznej.

W drugiej interpelacji prosiła 
o przedstawienie zakresu robót oraz 
struktury kosztów poniesionych w 
związku z adaptacją pomieszczeń w 
budynku byłej szkoły nr 2 na cele 
archiwum Urzędu Miasta, pytając: Kto 
jest odpowiedzialny za prowadzenie 
tego zadania? Który wydział czy jed-
nostka?; Jakie przewidziane są prace 
związane z usunięciem istniejących 
usterek, czy istnieje protokół usterek 
i kiedy będą one usunięte (podłoga 
w pomieszczeniu administracyj-
nym, nawierzchnia ścian, pęknięcia 
przy ościeżnicach drzwi, wyciszenie 
pomieszczenia administracyjnego 
konieczne w przypadku włączenia 
wentylacji)?; Na jakim etapie są prace 
zmierzające do adaptacji pomieszczeń 
w byłej szkole nr 2 przeznaczonych na 
biuro obsługi mieszkańców?

Andrzej Rak, w swojej in-
terpelacji, również podjął temat 

termomodernizacji obiektów Hali 
Sportowej. Uważa, że obiekt ten po 
modernizacji stracił trochę funkcję 
sportową. Pozbawiono obiekt dwóch 
szatni – na parterze i piętrze, dyżurki 
portiera, ograniczono powierzchnię 
pokoju dyrektora i świetlicy – przez 
które to pomieszczenia idą główne 
ciągi wentylacyjne. Maszynownię 
umiejscowiono w piwnicy poniżej po-
ziomu rzeki Ropy. Po przedstawieniu 
swoich uwag pytał: czy nie należałoby 
powiadomić pierwotnego projektanta 
i czy nie było takiego obowiązku?; kto 
jako inwestror uzgadniał z projektan-
tem taki projekt?; kto wyraził na to 
zgodę - przecież musiały być jakieś 
ustalenia?; ile wzrośnie eksploatacja 
hali przy zapotrzebowaniu aż 270 
kw?; jak długo będziemy jeszcze 
zwiększać wydatki dla OSiR?

Bogdan Musiał, przypomina-
jąc, że zgodnie z Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego przez Osiedle 
Sokół przebiega obwodnica miasta, 
pytał w imieniu mieszkańców, czy 
w dalszym ciągu jest on aktualny. 
Teren jest dość znacznie zabudowany 
i dzisiaj trudno byłoby taką obwodnicę 
wykonać. W dodatku obwodnica 
przebiega ulica Łąkową przez projek-
towany cmentarz. Prosił o informację, 
czy w obecnych planach w dalszym 
ciągu ujęta jest budowa obwodnicy, 
a jak nie, to należałoby przystąpić do 
zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego.

Alicja Nowak, w swojej in-
terpelacji podjęła temat polityki in-
formacyjnej m. Gorlice. Uważa, że 
nowa formuła strony internetowej 
miasta znacznie utrudnia dostęp do 
informacji publicznej. Z BIP znikają 
archiwalne pliki, spośród tych, które 
pozostały, wiele się nie otwiera. 
Ważne informacje są publikowane w 
różnych miejscach: albo na tablicy w 
Urzędzie, albo w Internecie, albo w 
prasie. Odnosi wrażenie, że celowo 
ogranicza się dostęp do informacji 
publicznej.

W drugiej interpelacji po-
nownie zgłosiła potrzebę podjęcia 
współpracy z Komendą Powiatową 
Policji w Gorlicach, przede wszystkim 
z dzielnicowymi. Posiadana przez nich 
wiedza o problemach mieszkańców w 
podległych im rejonach, w połączeniu 
z wiedzą radnych, może znacząco 
wpłynąć na podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w mieście.

Halina Marszałek pytała, kie-
dy zaplanowano spotkanie w sprawie 
zawarcia porozumienia Miasto Gorli-
ce – Starostwo Powiatowe dotyczące 
ulicy Sikorskiego.

Informacja dla mieszkańców 
budynków wielorodzinnych

Odbiór odpadów komunal-
nych od mieszkańców z budynków 
wielorodzinnych odbywa się w na-
stępujący sposób: Niesegregowane 
odpady komunalne, zbierane są w 
kontenerach i pojemnikach, które 
ma obowiązek zapewnić właściciel/
zarządca nieruchomości.

Osobno zbierane są odpady w 
postaci surowców wtórnych (szkło, 
tworzywa sztuczne, papier i tektura 
oraz opakowania wielomateriałowe), 
do zbiórki których służą kolorowe 
(opisane) pojemniki, ustawione naj-
częściej w pobliżu kontenerów na 
śmieci. Opakowania wielomateriałowe 
tj. kartony po sokach i napojach, 
mleku i innych produktach należy 
zbierać łącznie z odpadami papieru 
i tektury. 

W okresie od maja do paź-
dziernika selektywnie zbierane są 
odpady zielone (części roślin pocho-
dzące z pielęgnacji terenów zieleni), 
do zbiórki których służyć będą kon-
tenery zapewnione przez właściciela/
zarządcę nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny odbierane są dwukrotnie w ciągu 
roku, w okresie wiosennym i jesien-
nym. Dokładne terminy oraz miejsca 
zbiórki są podawane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty (tablice ogłoszeń, strona 
internetowa www.gorlice.pl).

Odpady niebezpieczne odbie-
rane są dwukrotnie w ciągu roku, w 
trakcie objazdowej zbiórki. Dokładne 
terminy oraz miejsca dostarczania 
odpadów są podawane do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty (tablice ogłoszeń, strona 
internetowa www.gorlice.pl).

Odpady budowlane pocho-
dzące z gospodarstw domowych 
odbierane są również selektywnie po 
wcześniejszym ustaleniu sposobu 
i warunków odbioru z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach Rynek 2 pokój 
nr 2 tel. (18) 35 51 245.

W związku z tym, prosimy o 
segregację wytwarzanych odpadów, 
tak aby możliwa była ich selektywna 
zbiórka w sposób przedstawiony 
powyżej.

Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny - przy zakupie nowego 
sprzętu elektrycznego lub elektronicz-
nego zużyty sprzęt możemy odstawić 
do sklepu, w którym dokonujemy 
zakupu. Ponadto można bezpłatnie 

Zmiany w zakresie odbioru odpadów
oddać tego typu odpady w punkcie 
zbiórki zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego, który znajduje się 
na terenie firmy Eko-Neutral-Elektron 
przy ul. Chopina 33A w Gorlicach. 
Odpady odbierane są od poniedziałku 
do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Do 
punktu należy dostarczyć je własnym 
transportem.

Odpady w postaci zużytych 
baterii – istnieje możliwość selektyw-
nego zbierania tego rodzaju odpadów. 
Do tego celu służą specjalne pojemniki 
ustawione w budynkach administra-
cyjnych Spółdzielni Mieszkaniowych i 
w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

Gorąco zachęcamy do selek-
tywnej zbiórki wytwarzanych odpa-
dów komunalnych.

W celu uzyskania dodatko-
wych informacji lub w razie jakichkol-
wiek zakłóceń i nieprawidłowości w 
zakresie odbioru odpadów komunal-
nych prosimy o kontakt z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach Rynek 2 pokój 
nr 2 lub o kontakt telefoniczny pod 
numerem (18) 35 51 245.

Informacja dla mieszkańców budyn-
ków jednorodzinnych 

W 2012 r. w sposób selektyw-
ny będą zbierane następujące rodzaje 
odpadów: 

– odpady w postaci surowców wtór-
nych (szkło, tworzywa sztuczne, 
papier i tektura, opakowania 
wielomateriałowe),

– odpady zielone,

– odpady wielkogabarytowe, 

– zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, 

– odpady niebezpieczne, 

– odpady budowlane oraz pozostała 
frakcja odpadów składająca się na 
odpady komunalne zmieszane. 

Odpady komunalne zmieszane 
odbierane są na dotychczasowych 
zasadach, z częstotliwością raz na 
dwa tygodnie. Odbiór w/w odpadów 
odbywa się zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. W dniu wywozu 
odpady należy wystawiać w workach 
lub pojemnikach przy ulicy, w miejscu 
dostępnym i widocznym dla odbiorcy 
odpadów.

Surowce wtórne odbierane są 
raz na miesiąc – w jednym terminie 
wszystkie rodzaje surowców. Surow-
ce odbierane są w różnokolorowych 
workach dostarczonych właścicielom 
nieruchomości (na terenach z zabu-
dową jednorodzinną) przez Firmę 
„SURPAP” zajmującą się odbiorem 
tego rodzaju odpadów. Worki w 
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kolorze niebieskim przeznaczone 
są do zbiórki papieru i tektury oraz 
odpadów opakowaniowych wieloma-
teriałowych. Worki w kolorze żółtym 
do zbiórki tworzyw sztucznych a w 
kolorze zielonym do zbiórki szkła.

Papier i tektura oraz opakowa-
nia wielomateriałowe (tj. kartony po 
sokach, mleku i innych produktach) 
należy zbierać w jednym worku. 

Odpady zielone (części roślin 
pochodzące z pielęgnacji terenów 
zieleni) odbierane są raz na miesiąc, 
w okresie od maja do października. 
Odpady te należy wystawiać w wy-
znaczonym terminie, w workach lub 
pojemnikach przy ulicy, w miejscu 
dostępnym i widocznym dla odbiorcy 
odpadów. 

Odpady wielkogabarytowe 
(np. zużyte meble) oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny odbierane 
są od mieszkańców dwa razy w 
roku, w okresie wiosennym i jesien-
nym. Dokładne terminy oraz miejsca 
zbiórki są podawane do publicznej 
wiadomości za pośrednictwem ogło-
szeń umieszczanych na tablicach 
ogłoszeniowych na terenie miasta i w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach oraz za pośrednictwem strony 
internetowej www.gorlice.pl. 

Ponadto przy zakupie nowego 
sprzętu elektrycznego lub elektronicz-
nego zużyty sprzęt możemy odstawić 
do sklepu w którym dokonujemy 
zakupu. Można też bezpłatnie oddać 
tego rodzaju odpady w punkcie zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, który znajduje się 
na terenie firmy Eko-Neutral-Elektron 
przy ul. Chopina 33A (dojazd ul. 
Przemysłową). Odpady odbierane 
są od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.00 do 15.00. Do punktu należy 
dostarczyć je własnym transportem.

Odpady niebezpieczne odbie-
rane są od mieszkańców dwa razy 
w roku w czasie objazdowej zbiórki. 
Dokładne terminy oraz miejsca do-
starczenia odpadów są podawane do 
publicznej w sposób jak w przypadku 
zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych. 

W przypadku odpadów bu-
dowlanych pochodzących z gospo-
darstw domowych, należy skontak-
tować się z Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach Rynek 2 pokój nr 2 tel. 18/ 
35 51 245 celem ustalenia warunków 
i sposobu ich odbioru. 

Zużyte baterie mieszkańcy 
Gorlic mogą składać w specjalnym 
pojemniku znajdującym się w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
(oznakowany pojemnik ustawiony w 
korytarzu na parterze). 

Apelujemy aby nie spalać 
śmieci - za pozorne oszczędności 
podczas spalania odpadów płacimy 
własnym zdrowiem oraz swoich 
najbliższych. 

W celu uzyskania dodatko-
wych informacji lub w razie jakich-
kolwiek zakłóceń i nieprawidłowo-
ści w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych prosimy o kontakt z 
Wydziałem Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach Rynek 
2 pokój nr 2 lub o kontakt telefoniczny 
pod numerem 18/ 35 51 245. Harmo-
nogramy oraz inne informacje doty-
czące zbiórki odpadów komunalnych 
dostępne są na stronie internetowej 
www.gorlice.pl.

Terminarz wywozu odpadów 

W dniu wywozu pojemniki 
lub worki muszą być łatwo dostępne 
i stać przy ulicy przed ogrodzeniem 
posesji.

W przypadku niewykonania 
usługi w podanym terminie rekla-
macje należy zgłaszać bezpośrednio 
do Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
– Wydziału Gospodarki Komunalnej 
pok. nr 2 (parter) nr telefonu (018) 
35 51 245 lub firmie „EMPOL” tel. 0 
506 126 833 w zakresie odbioru od-
padów niesegregowanych i odpadów 
zielonych oraz firmie „SURPAP” tel. 
(018) 44 20 100 w zakresie zbiórki 
surowców wtórnych. 

Odpady gromadzone w niety-
powych pojemnikach (np. beczki po 
paliwie) lub nie ustawione w dostępny 
sposób nie będą zabierane.

REJON A

Ulice wchodzące w skład re-
jonu: Park Miejski, Dolna, Dukiel-
ska, Klimkowicza, Lenartowiczów, 
Biechońskiego, Zbożowa, Łąkowa, 
Polna, Kwiatowa, Sokolska, Sosno-
wa. Terminy wywozów: Odpady 
niesegregowane: 11 i 25 stycznia, 
8 i 22 lutego, 7 i 21 marca, 4 i 19 
kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 19 czerwca, 
3, 17 i 31 lipca, 14 i 29 sierpnia, 12 i 
26 września, 10 i 24 października, 8 i 
22 listopada, 6 i 20 grudnia oraz 10 i 
24 stycznia 2013 r. Odpady zbierane 
selektywnie (surowce wtórne): 15 
lutego, 14 marca, 18 kwietnia, 23 
maja, 20 czerwca, 18 lipca, 22 sierp-
nia, 19 września, 17 października, 21 
listopada, 19 grudnia oraz 23 stycznia 
2013 r. Odpady zielone: 18 maja, 15 
czerwca, 13 lipca, 10 sierpnia, 14 
września, 12 października

REJON B

Ulice wchodzące w skład rejo-
nu: Łokietka, Pocieszka , Węgierska, 
Tęczowa, Słowacka, Długosza, Piękna, 
Ariańska. Terminy wywozów: Odpady 
niesegregowane: 12 i 26 stycznia, 

9 i 23 lutego, 8 i 22 marca, 5 i 20 
kwietnia, 8 i 22 maja, 5 i 20 czerwca, 
4 i 18 lipca, 1, 16 i 30 sierpnia, 13 i 
27 września, 11 i 25 października, 9 i 
23 listopada, 7 i 21 grudnia oraz 11 i 
25 stycznia 2013 r. Odpady zbierane 
selektywnie (surowce wtórne): 13 
lutego, 12 marca, 16 kwietnia, 21 
maja, 18 czerwca, 16 lipca, 20 sierp-
nia, 17 września, 15 października, 19 
listopada, 17 grudnia oraz 21 stycznia 
2013 r. Odpady zielone: 14 maja, 11 
czerwca, 9 lipca, 6 sierpnia, 10 wrze-
śnia, 8 października.

REJON C

Ulice wchodzące w skład re-
jonu: Kochanowskiego, Stefana 
Batorego, Szpitalna. Terminy wywo-
zów: Odpady niesegregowane: 13 
i 27 stycznia, 10 i 24 lutego, 9 i 23 
marca, 6 i 23 kwietnia, 9 i 23 maja, 
6 i 21 czerwca, 5 i 19 lipca, 2, 17 i 
31 sierpnia, 14 i 28 września, 12 i 
26 października, 12 i 26 listopada, 
10 i 27 grudnia oraz 14 i 28 stycznia 
2013 r. Odpady zbierane selektywnie 
(surowce wtórne): 13 lutego, 12 mar-
ca, 16 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca, 
16 lipca, 20 sierpnia, 17 września, 
15 października, 19 listopada, 17 
grudnia oraz 21 stycznia 2013 r. 
Odpady zielone: 14 maja, 11 czerwca, 
9 lipca, 6 sierpnia, 10 września, 8 
października.

REJON D

Ulice wchodzące w skład re-
jonu: Królowej Jadwigi, Bolesława 
Chrobrego, Krzywoustego, Wła-
dysława Warneńczyka, Kazimierza 
Wielkiego, Mieszka I, Sienkiewicza, 
Jezierskiego, Rybickiego. Terminy 
wywozów: Odpady niesegregowane: 
16 i 30 stycznia, 13 i 27 lutego, 12 i 
26 marca, 10 i 24 kwietnia, 10 i 24 
maja, 8 i 22 czerwca, 6 i 20 lipca, 3 
i 20 sierpnia, 3 i 17 września, 1, 15 
i 29 października, 13 i 27 listopada, 
11 i 28 grudnia oraz 15 i 29 stycznia 
2013 r. Odpady zbierane selektywnie 
(surowce wtórne): 15 lutego, 14 mar-
ca, 18 kwietnia, 23 maja, 20 czerwca, 
18 lipca, 22 sierpnia, 19 września, 17 
października, 21 listopada, 19 grudnia 
oraz 23 stycznia 2013 r. Odpady 
zielone: 18 maja, 15 czerwca, 13 
lipca, 10 sierpnia, 14 września, 12 
października.

REJON E

Ulice wchodzące w skład rejo-
nu: Mickiewicza (Zawodzie), Generała 
Kościuszki, Brzechwy, Reja, Prusa, 
Nowodworze, Gałczyńskiego, Maku-
szyńskiego, Broniewskiego, Orzesz-
kowej, Pod Lodownią, Żeromskiego, 
Reymonta, Krzewickiego. Terminy 
wywozów: Odpady niesegregowane: 
2, 17 i 31 stycznia, 14 i 28 lutego, 13 
i 27 marca, 11 i 25 kwietnia, 11 i 25 

maja, 11 i 25 czerwca, 9 i 23 lipca, 6 
i 21 sierpnia, 4 i 18 września, 2, 16 i 
30 października, 14 i 28 listopada, 12 
grudnia oraz 2, 16 i 30 stycznia 2013 
r. Odpady zbierane selektywnie (su-
rowce wtórne): 15 lutego, 14 marca, 
18 kwietnia, 23 maja, 20 czerwca, 
18 lipca, 22 sierpnia, 19 września, 
17 października, 21 listopada, 19 
grudnia oraz 23 stycznia 2013 r. 
Odpady zielone: 16 maja, 13 czerwca, 
11 lipca, 8 sierpnia, 12 września, 10 
października.

REJON F

Ulice wchodzące w skład 
rejonu: Biecka, Zakole, Zielona, 
Skrzyńskich, Kolejowa, Jesionowa, 
Kombatantów, Księdza Tokarza, Aza-
liowa, Malinowa, Różana, Rzeżnicza, 
Ogrodowa, Moniuszki, Krasińskiego, 
Tuwima, Słowackiego, Konopnickiej, 
Okrzei, Potockiego, Bardiowska. 
Terminy wywozów: Odpady niese-
gregowane: 3 i 18 stycznia, 1, 15 i 29 
lutego, 14 i 28 marca, 12 i 26 kwiet-
nia, 14 i 28 maja, 12 i 26 czerwca, 
10 i 24 lipca, 7 i 22 sierpnia, 5 i 19 
września, 3, 17 i 31 października, 15 
i 29 listopada, 13 grudnia oraz 3, 17 i 
31 stycznia 2013 r. Odpady zbierane 
selektywnie (surowce wtórne): 14 
lutego, 13 marca, 17 kwietnia, 22 
maja, 19 czerwca, 17 lipca, 21 sierp-
nia, 18 września, 16 października, 20 
listopada, 18 grudnia oraz 22 stycznia 
2013 r. Odpady zielone: 17 maja, 
14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 13 
września, 11 października.

REJON G

Ulice wchodzące w skład re-
jonu: Graniczna, Leśna, Robotnicza, 
Zagórzańska, W. Pola, Chopina, 
Wspólna, Michalusa, Ściegienne-
go, Wyszyńskiego, Paderewskiego, 
Dębowa, Brzozowa, Dmowskiego, 
Andersa, Sikorskiego, Korczaka 
„góra” (od nr 26). Terminy wywozów: 
Odpady niesegregowane: 4 i 19 stycz-
nia, 2 i 16 lutego, 1, 15 i 29 marca, 
13 i 27 kwietnia, 15 i 29 maja, 13 i 27 
czerwca, 11 i 25 lipca, 8 i 23 sierpnia, 
6 i 20 września, 4 i 18 października, 2, 
16 i 30 listopada, 14 grudnia oraz 4 i 
18 stycznia 2013 r. Odpady zbierane 
selektywnie (surowców wtórnych); 
14 lutego, 13 marca, 17 kwietnia, 22 
maja, 19 czerwca, 17 lipca, 21 sierp-
nia, 18 września, 16 października, 20 
listopada, 18 grudnia oraz 22 stycznia 
2013 r. Odpady zielone: 17 maja, 
14 czerwca, 12 lipca, 9 sierpnia, 13 
września, 11 października.

REJON H

Ulice wchodzące w skład re-
jonu: Stróżowska, Letnia, Wiosenna, 
Gajowa, Okulickiego, Łysogórska, 
Kapuścińskiego, Nawsie, Stawiska, 
Sadowa, Wesoła, Jasna. Terminy 
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wywozów: Odpady niesegregowane: 
5 i 20 stycznia, 3 i 17 lutego, 2, 16 i 
30 marca, 16 i 30 kwietnia, 16 i 30 
maja, 14 i 28 czerwca, 12 i 26 lipca, 
9 i 24 sierpnia, 7 i 21 września, 5 i 
19 października, 5 i 19 listopada, 3 i 
17 grudnia oraz 7 i 21 stycznia 2013 
r. Odpady zbierane selektywnie (su-
rowce wtórne): 16 lutego, 15 marca, 
19 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 
19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 
18 października, 22 listopada, 20 
grudnia oraz 24 stycznia 2013 r. 
Odpady zielone: 15 maja, 12 czerwca, 
10 lipca, 7 sierpnia, 11 września, 9 
października.

REJON I

Ulice wchodzące w skład re-
jonu: Krakowska, Lipowa, Zamkowa, 
Podzamcze, Partyzantów, Słoneczna, 
Pułaskiego, Kopernika, Cmentarna, 
Wrońskich, Laskowskiego, Karwa-
cjanów, Milenijna, Michny, Mała. 
Terminy wywozów: Odpady niesegre-
gowane: 9 i 23 stycznia, 6 i 20 lutego, 
5 i 19 marca, 2 i 17 kwietnia, 2, 17 i 31 
maja, 15 i 29 czerwca, 13 i 27 lipca, 
10 i 27 sierpnia, 10 i 24 września, 8 i 
22 października, 6 i 20 listopada, 4 i 
18 grudnia oraz 8 i 22 stycznia 2013 
r. Odpady zbierane selektywnie (su-
rowce wtórne): 16 lutego, 15 marca, 
19 kwietnia, 24 maja, 21 czerwca, 
19 lipca, 23 sierpnia, 20 września, 
18 października, 22 listopada, 20 
grudnia oraz 24 stycznia 2013 r. 
Odpady zielone: 15 maja, 12 czerwca, 
10 lipca, 7 sierpnia, 11 września, 9 
października.

REJON J

Ulice wchodzące w skład re-
jonu: Niepodległości, Podkościelna, 
Rynek, Wąska, Narutowicza, Kręta, 
Plac Dworzysko, Stroma Strażacka, 
Mikołaja, 3 –go Maja, Kołłątaja, 
Kromera, Jagiełły, Krzywa, Piekar-
ska, Łukasiewicza, Piłsudskiego, 
Świeykowskiego, Garncarska, Cicha, 
Krótka, Mickiewicza (od Stróżowskiej 
do mostu na Ropie),Blich, Garbarska, 
Wróblewskiego, Legionów, Hallera, 
11 Listopada, Korczaka „dół” (do nu-
meru 25). Terminy wywozów: Odpady 
niesegregowane: 10 i 24 stycznia, 
7 i 21 lutego, 6 i 20 marca, 3 i 18 
kwietnia, 4 i 18 maja, 1 i 18 czerwca, 
2, 16 i 30 lipca, 13 i 28 sierpnia, 11 i 
25 września, 9 i 23 października, 7 i 
21 listopada, 5 i 19 grudnia oraz 9 i 
23 stycznia 2013 r. Odpady zbierane 
selektywnie (surowce wtórne): 16 
lutego, 15 marca, 19 kwietnia, 24 
maja, 21 czerwca, 19 lipca, 23 sierp-
nia, 20 września, 18 października, 22 
listopada, 20 grudnia oraz 24 stycznia 
2013 r. Odpady zielone: 16 maja, 
13 czerwca, 11 lipca, 8 sierpnia, 12 
września, 10 października

INWESTYCJE 2011 NA GORLICKICH OSIEDLACH - CZĘŚĆ 2
Osiedle nr 6 „Zawodzie”

Zawodzie to największe osiedle 
w naszym mieście, nie dziwi więc, 
ze właśnie tu wykonano najwięcej 
zadań remontowych i inwestycyjnych. 
Największą ukończoną już inwestycją 
prowadzoną w 2011 roku na Zawodziu 
była termomodernizacja budynku Miej-
skiego Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy 
Pięknej. W ramach projektu, prowadzo-
nego przy 50-procentowym dofinanso-
waniu z Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
docieplono budynek na powierzchni 
997 m. kw. (fasada szkoły zmieniła się 
nie do poznania), wymieniono stolarkę 
drzwiową i okienną oraz zmoderni-
zowano system grzewczy. Tuż obok 
szkoły wybudowany został parking 
oraz przebudowany dojazd prowadzą-
cy do ulicy Węgierskiej. Dodatkowo 
przebudowana została w tym miejscu 
kanalizacja deszczowa, wykonano 
też nowe ogrodzenie. Przebudowany 
został chodnik znajdujący się przed 
jednym z bloków na ulicy Kościuszki. 
Wyremontowano tu krawężnik o 
długości 37 metrów i położono kostkę 
brukową na powierzchni 68 m. kw. 
Remontu doczekał się również pomnik 
Ignacego Łukasiewicza, znajdujący 
się przy skrzyżowaniu ulic Kościuszki 
i Węgierskiej. Także przy ulicy Ko-
ściuszki, ale bocznej, prowadzącej do 
ogrodów działkowych położono kostkę 
brukową (333 m. kw.), wykonano 
tam również odwodnienie liniowe. W 
tym samym miejscu zainstalowane 
zostało oświetlenie uliczne.Nowe 
lampy zamontowane zostały także 
w innej części Zawodzia – przy ulicy 
Słowackiej.Znaczącym zadaniem, pro-
wadzonym w kilku miejscach osiedla, 
także dzięki bardzo istotnemu wsparciu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
była budowa kanalizacji sanitarnej dla 
ulic Gałczyńskiego, Kochanowskiego 
– bocznej i Pocieszka. Ponadto wybu-
dowano kanalizację deszczową na ulicy 
Kościuszki – bocznej. Jeszcze ubiegłej 
zimy oddano do użytku zniszczony 
podczas powodzi most na potoku 
Figa. W 2011 roku przebudowany 
został chodnik wraz z parkingiem przy 
ulicy Ariańskiej. Wyremontowano także 
chodnik przy ulicy Mieszka I. Położono 
tu kostkę brukową na pow. 115 m. 
kw i krawężnik o długości 65 metrów. 
Nowa nawierzchnia została położona 
również na ciągu pieszo-jezdnym na 
fragmencie ulicy Jezierskiego. Tutaj 
kostka brukowa zajmuje powierzchnię 
322 m. kw. Pod koniec roku prze-
prowadzono korektę skrzyżowania 
ulicy Parkowej  (obwodnica) z ulicą 
Sportową. Dzięki temu możliwe jest 

już korzystanie z prawoskrętu od stacji 
benzynowej i sklepu w kierunku Glinika 
i Biecza. Trwają prace przy największej 
z prowadzonych w Gorlicach inwestycji 
termomodernizacyjnych  (dofinan-
sowanie z NFOŚiGW) – przy hali 
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
W obiekcie docieplane są ściany (pow. 
378 m kw.), wymieniana jest stolarka 
drzwiowa i okienna, remontowany 
dach, ponadto dokonuje się niezwykle 
skomplikowanych prac związanych  
z przebudową systemu grzewczo – 
wentylacyjnego. Pod koniec 2011 roku 
rozpoczęły się również pierwsze prace, 
na razie przede wszystkim natury 
porządkowej (usunięcie zniszczonej 
trybuny), przy przebudowie sztuczne-
go lodowiska na całoroczny wielofunk-
cyjny obiekt sportowy. Przypomnijmy, 
że Miasto realizując tę inwestycję, 
może liczyć na wsparcie finansowe z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Łącznie na zadania inwestycyjne i 
remontowe prowadzone na terenie 
osiedla Zawodzie przeznaczono w 
ubiegłym roku prawie 4 mln zł.

Osiedle nr 7 „Sokół”

 Dwa zadania wiązały się z 
niwelowaniem skutków powodzi z 
2010 roku. W jej trakcie zalany został 
m. in. Park Miejski, ucierpiał wał 
przeciwpowodziowy nad Sękówką. 
W 2011 roku udało się pozyskać z 
MSWiA pieniądze na odbudowę wału 
oddzielającego Park od potoku. Jego 
remont przeprowadzono na odcinku 
o długości 350 metrów. W zakresie 
prac znalazły się: wykonanie ekranu 
uszczelniającego, odtworzenie wału, 
humusowanie i obsianie trawą. Po 
drugiej stronie parku wybudowano 
kładkę pieszo – jezdną nad rzeką Ropą. 
Kładka pozwala na skomunikowanie z 
miastem gospodarstw, znajdujących 
się za parkiem. Konstrukcja  nowej 
kładki ma rozpiętość ok. 65 m i sze-
rokość 5,68 m. Jezdnia ma szerokość 
3 m, a jednostronny chodnik 1,5 m.  
Także ta inwestycja w 80% została sfi-
nansowana ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przyznanych z programu „Osłona 
przeciwosuwiskowa” – inwestycję 
rozpoczęto jeszcze w 2010 roku. Przy-
pomnijmy, że w 2010 roku, ale także 
w latach wcześniejszych uaktywniło się 
osuwisko na Górze Parkowej wystąpiło 
zjawisko dynamicznego obsuwania 
się mas ziemnych, drzew oraz odła-
mów skalnych. Droga w parku, pod 
osuwiskiem, została całkowicie wy-
łączona z ruchu. Pozostałe inwestycje 
na osiedlu Sokół dotyczyły remontów 
dróg. W 2011 roku przeprowadzono I 

etap przebudowy ulicy Sosnowej. W 
ramach tej inwestycji wybudowano 
chodnik na długości ok. 400 metrów, 
wykonano tu również kanalizację 
deszczową. Przy granicy miasta, na 
ulicy Sosnowej – bocznej, położono 
nawierzchnię asfaltową na odcinku o 
długości ok. 70 metrów, wykonano 
również pobocza. Przeprowadzony 
został również remont nawierzchni uli-
cy Dolnej, biegnącej wzdłuż Sękówki. 
Remont metodą półwgłębnego bitu-
mowania emulsją asfaltową i grysami 
objął tutaj powierzchnię prawie 1000 
metrów kwadratowych (na fotografii 
odcinek ulicy Dolnej wykonany jeszcze 
w 2010 roku). Łącznie na zadania inwe-
stycyjne i remontowe prowadzone na 
terenie osiedla Sokół przeznaczono w 
ubiegłym roku ponad 1,1 mln zł.

Osiedle nr 8 „Korczak”

W I części przedstawiliśmy 
ubiegłoroczne zadania, prowadzone 
bądź finansowane przez Miasto na 
osiedlach Starówka i Kromera, Mag-
dalena, Mariampol, Młodych, Zawodzie 
oraz Sokół. Czas na przegląd prac wy-
konanych na pozostałych. Najbardziej 
spektakularną inwestycją prowadzoną 
na tym osiedlu było zadanie o nazwie 
„Przebudowa i modernizacja ulicy 
Korczaka oraz budowa łącznika ulicy 
Bardiowskiej z ulicą 11 – go Listo-
pada”. Inwestycję wykonano przy 50 
– procentowym wsparciu z budżetu 
państwa udzielonym w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Prace objęły przebudowę 
odcinka ulicy Bardiowskiej i zatoki na 
przystanku dla autobusów. Między 
budynkami dworca kolejowego i 
urzędu skarbowego powstało rondo. 
Wybudowany został łącznik miedzy 
ulicami Bardiowską a skrzyżowaniem 
ulic Korczaka i 11 Listopada, który 
ułatwia poruszanie się kierowcom na 
linii ul. Biecka – ul. Korczaka/ul. 11 
Listopada.  Przebudowane zostało 
skrzyżowanie ulic 11 Listopada i 
Korczaka. Kompleksowej przebudowie 
uległa także sama ulica Korczaka – 
zmieniona została stara nawierzchnia 
i chodniki, które od lat domagały się 
już gruntownego remontu. Dodatkowo 
na wykonanym uprzednio odcinku 
ulicy Korczaka został wybudowany 
chodnik i oświetlenie, odbudowano 
również 50-metrowy korpus drogi 
zniszczony podczas powodzi z 2010 
roku. Zakres prac objął także budowę 
kanalizacji deszczowej, przebudowę 
bądź zabezpieczenie sieci kolidują-
cych z realizacją zadania, jak również 
przebudowę istniejących zjazdów. Nie-
jako kontynuacją prac prowadzonych 
przy ulicy Korczaka była przebudowa 
chodnika przy ulicy Hallera. Położo-
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no tu kostkę brukową na pow. 350 
m. kw, przebudowano krawężniki i 
obrzeża. Wykonano również schody z 
kamienną okładziną. Przy ulicy Hallera 
prowadzono dwie inwestycje zwią-
zane z termomodernizacją obiektów 
użyteczności publicznej. Projekt re-
alizowany przy współudziale środków 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej objął 
budynek Miejskiego Przedszkola nr 8. 
Wykonano docieplenie tego obiektu 
na powierzchni 300 m. kw., wymie-
niono stolarkę drzwiową i okienną, 
zmodernizowano również system 
grzewczy w budynku. Podobne prace, 
tyle że w szerszym zakresie wykonano 
przy termomodernizacji Miejskiego 
Zespołu Szkół nr 6. W tym przypadku 
wykonano docieplenie budynku obej-
mujące powierzchnię 1738 m. kw.. 
Oczywiście, zarówno w przypadku 
przedszkola, jak i szkoły, diametralnie 
na korzyść zmienił się wizerunek obu 
budynków.Zadaniem wykonanym 
przy pełnym wsparciu finansowym 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji była odbudowa kładki 
dla pieszych na potoku Stróżowianka, 
zniszczonej podczas powodzi z 2010 
roku. W 2011 roku wyremontowano 
również nawierzchnię ul. 11 Listopada 
bocznej. Wyprofilowano tu i uzupeł-
niono podbudowę tłuczniową oraz 
asfaltową nawierzchnię. Prace objęły 

fragment drogi o powierzchni 270 m. 
kw. Łącznie na zadania inwestycyjne 
i remontowe prowadzone na terenie 
osiedla Korczak przeznaczono w ubie-
głym roku prawie 8 milionów złotych.

Osiedle nr 9 „Górne”

Większość inwestycji na osie-
dlu „Górnym” możliwa była dzięki 
wsparciu otrzymanemu z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na odbudowę zniszczonej na skutek 
klęsk żywiołowych infrastruktury 
komunalnej. Odbudowano ulicę Gra-
niczną na odcinku o długości 1270 
metrów - od skrzyżowania z ulicą Zagó-
rzanską w stronę ulicy Kombatantów. 
Zlikwidowano tutaj przełomy, poło-
żono warstwę wyrównawczą i nową 
nawierzchnię asfaltową, odtworzono 
rowy i uzupełniono pobocza. Remont 
innego odcinka ulicy Granicznej – od 
skrzyżowania z ulicą Wspólną do gra-
nicy  miasta, został wykonany w całości 
ze środków miejskich. Uzupełniono w 
tym miejscu podbudowę tłuczniową 
drogi, a na powierzchni ponad 2,7 
tys. km kw. położono nawierzchnię 
z masy mineralno – asfaltowej. Na 
ulicy Granicznej zainstalowano także 
oświetlenie. 33 słupy  postawiono 
na ponad 2 - kilometrowym odcinku 
drogi. Ze środków MSWiA odbudo-
wano prawie 500 - metrowy fragment 
ulicy Wspólnej. Na drodze położono 
warstwę wyrównawczą i nowy as-

falt, odtworzono rowy i uzupełniono 
pobocza. Z pozyskanych środków 
rządowych odbudowany został korpus 
drogowy ulicy Zagórzańskiej (odcinek 
o długości 70 metrów na osuwisku, 
umocnienie korpusu, kosze siatkowe, 
nowy asfalt, dwustronne pobocza 
betonowe, sączek poprzeczny) oraz 
odbudowano mostek na potoku 
Muchówka w ciągu ulicy Robotniczej. 
Przy nowym obiekcie o wymiarach 3 
x 5 metrów położono opaski z kostki 
brukowej, najazdy z asfaltobetonu 
i zainstalowano bariery ochronne. 
Dwie pozostałe inwestycje związane 
były z potrzebami najmłodszych 
mieszkańców miasta. Przy Miejskim 
Zespole Szkół nr 3 powstał, w ra-
mach rządowego programu "Radosna 
Szkoła”, nowoczesny plac zabaw. 
Dokonano także termomodernizacji 
budynku gminnego, w którym mieści 
się niepubliczne przedszkole „Chatka 
Misia Uszatka”.Łącznie na zadania 
inwestycyjne i remontowe prowa-
dzone na terenie osiedla Górnego 
przeznaczono w ubiegłym roku prawie 
1,7 mln złotych.

Osiedle nr 10 „Skrzyńskich”

Inwestycje wykonane na tym 
osiedlu w ubiegłym roku skupiały się 
głównie na poprawie bezpieczeństwa 
na drodze krajowej (ul. Biecka). Wła-
śnie przy tej ulicy, na 600 - metrowym 
odcinku od granic Gorlic do skrzyżo-
wania z ulicami Zakole i Skrzyńskich 
zamontowano oświetlenie drogowe. 
Przy wspomnianym skrzyżowaniu, 
które dotychczas uchodziło za naj-
bardziej kolizyjne w naszym mieście, 
postawiona została instalacja świetlna. 
Miasto Gorlice było jednym z partne-
rów tej inwestycji. Wkład finansowy i 
rzeczowy poniosły również Wojewódz-
two Małopolskie, Powiat Gorlicki oraz 
zarządca drogi – Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.Ulica Ja-
godowa to jedna z ulic krzyżujących się 
z drogą krajową. Na 400 – metrowym 
odcinku tej ulicy wykonano remont 
nawierzchni. Uzupełniona została 
podbudowa tłuczniowa, wykonano 
bitumowanie emulsją asfaltową i 
grysami. W ciągu drogi przebudowany 
został również przepust.

Osiedle nr 11 „Łysogórskie”

Wszystkie zadania wykonane 
na tym osiedlu wiązały się z poprawą 
infrastruktury drogowej. Największy 
zakres robót związany był z budową 
chodnika przy ulicy Stróżowskiej. 
W pobliżu skrzyżowania z ulicą Sta-
wiska powstał chodnik o długości 
155 metrów. W zakresie inwestycji 
znalazły się także inne ważne za-
dania – zrealizowano odwodnienie 
uliczne, powstały dwa przejścia dla 
pieszych (dla zmierzających do obiektu 
handlowego i do zabudowań przy 

ulicy Kapuścińskiego), przebudowano 
zjazdy publiczne. Ponadto istotnie 
uzupełniono umocnienia potoku Stró-
żowianka. Inwestycja w 50% została 
sfinansowana przez Województwo 
Małopolskie. Trzy pozostałe zadania na 
osiedlu Łysogórskie, to typowe roboty 
remontowe. Wyremontowana została 
nawierzchnia odcinka ulicy Jasnej (na 
pow. 214 m. kw). oraz nawierzchnia 
łącznika pomiędzy ulicami Sadową 
i Gajową (pow. 430 m. kw.) Wyre-
montowany został także 82 metrowy 
odcinek chodnika na ulicy Pułaskiego. 
Położono tutaj kostkę betonową, 
wyremontowano również fragment 
nawierzchni drogowej. Łącznie na 
zadania inwestycyjne i remontowe 
prowadzone na osiedlu Łysogórskie 
przeznaczono w ubiegłym roku prawie 
330 tysięcy złotych.

Osiedle nr 12 „Krasińskiego”

Najbardziej rzucającą się w 
oczy inwestycją prowadzoną na osie-
dlu Krasińskiego była termomoder-
nizacja budynku sali gimnastycznej 
przy Miejskim Zespole Szkół nr 4. 
To kolejny obiekt objęty programem 
dofinansowanym w 50% z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Przy moderni-
zacji sali docieplono 850 metrów kw. 
ścian; obiekt uzyskał nowy, bardziej 
estetyczny wizerunek. W pobliżu 
szkoły, końcem 2011 roku rozpoczęto 
inwestycję pn. „Przebudowa łącznika 
ulicy Krasińskiego z Rzeźniczą – I 
etap”. Prace będą kontynuowane 
także w 2012 roku, a w zakresie tego 
przedsięwzięcia znajdujemy m.in.: wy-
konanie jezdni asfaltowej o szerokości 
5 metrów, chodników, parkingów, 
wjazdu do ulicy Krasińskiego, budowę 
kanalizacji deszczowej, przebudowę 
sieci wodociągowych, teletechnicz-
nych i energetycznych. Jeszcze w 
pierwszej połowie 2011 roku zmoder-
nizowany został plac zabaw uszkodzo-
ny podczas powodzi z 2010 roku. Na 
placu pojawiły się nowe urządzenia 
do zabaw, stanęły tu również ławki 
przeniesione z gorlickiego Rynku. 
Dokonano remontu prowadzącej do 
parku ławy wiszącej. Uzupełniono tu 
zniszczone barierki, wyremontowane 
zostały dyliny z desek. Duże znaczenie 
dla ochrony dóbr kultury w naszym 
mieście ma rozpoczęcie realizacji 
programu konserwatorskiego pomni-
ka Juliusza Słowackiego w gorlickim 
parku. Pomnik w 2012 roku zostanie 
poddany całkowitej rewaloryzacji, 
gotowe są już natomiast rekonstruk-
cje rzeźby sokoła i płaskorzeźby z 
popiersiem poety. Łącznie na zadania 
inwestycyjne i remontowe prowadzo-
ne na osiedlu Krasińskiego i w Parku 
Miejskim wydatkowano w ubiegłym 
roku prawie  600 tysięcy złotych.



Str. 11Luty 2012

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

Z okazji  67.  rocznicy  wyzwolenia Gorlic spod okupacji niemiec-
kiej  w czasie II  wojny światowej , Koło SENIORÓW  Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich  w siedzibie przy ul. 
Narutowicza 5  zorganizowało wieczór wspomnieniowy  z udziałem we-
terana wojennego  płk. Tadeusza Podolskiego. Na zaproszenie Zarządu  
Koła w spotkaniu uczestniczyli: prezes Oddziału Jarosław  Mocarski, 
sekretarz Roman  Jamro i  Honorowy Prezes Oddziału Krystian Belczyk.  
Płk T. Podolski  - gorliczanin  z urodzenia, z wrodzoną  pasją  przedsta-
wił uczestnikom przebieg wydarzeń z okresu wojennego. Szczególną 
uwagę skupił  nastrategii  wojsk  radzieckich i polskich ,które  w dniu 
16 stycznia 1945 roku pod dowództwem  Kiryła  Moskalenki  uderzyły 
na  wojska niemieckie  broniące się  na przedpolach miasta Gorlice. 
Ginęli  żołnierze. Celne strzały z katiuszy zlikwidowałyopór wojska 
niemieckiego  i w godzinach popołudniowych miasto było wolne a 
wieczorem  cały powiat. Zapanowała  ogólna  radość. Partyzanci wrócili 
z lasu do swoich rodzin. W swojej  opowieści  pułkownik  nie  pominął  
udziału swoich współtowarzyszy broni w działaniach partyzanckich, a 
także –  wypełniając misję spadochroniarza z grupą żołnierzy – udziału 
w walce o zdobycie Berlina. Za zasługi  wojenne  awansowany został 
do oficerskiego stopnia  podporucznika. Uczestnicy  spotkania z dużą 
uwagą i skupieniem wysłuchali wspomnień  i odpowiedzi na zadawane 
pytania  do  pułkownika  T. Podolskiego .Wykonanych zostało szereg 
zdjęć, które  wzbogacać będą  pamięć  i   dokumentację dla przyszłych  
pokoleń  członków SIMP i ich rodzin. 

Eugeniusz Wędrychowicz 

Zarząd Osiedla Nr 6 „Za-
wodzie” dba o seniorów i dzieci.  
Na początku lutego liczna grupa 
seniorów z Zawodzia spotkała 
się przy śpiewie i zabawie w 
Domu Weselnym „Akropol”. 
Były życzenia i toast wzniesiony 
przez burmistrza miasta Witolda 
Kochana.  Cała sala  wspólnie z 
grupą „Młodzi Duchem” śpie-
wała znane i lubiane piosenki 
biesiadnie. Podobnie jak w latach 
ubiegłych Adam Trojanowicz 
zabawiał zebranych muzyką i 
humorem. Do śpiewu i tańca 

BAL DLA SENIORÓW, 
KARNAWAŁ DLA DZIECI

grał zespół muzyczny „Refleks”, 
skupiający młodzież z Zawodzia, 
a działający pod kierunkiem ks. 
Ryszarda Sowy. Zabawa trwała do 
późnych godzin. 

Natomiast w tłusty czwartek, 
na zabawie karnawałowej zorga-
nizowanej wspólnie ze Szkolnym 
Kołem TPD, bawiło się blisko 70 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. 
Wesoła muzyka, konkursy z nagro-
dami i występ iluzjonisty Wiesława 
Jaśkowskiego były dla dzieci wielką 
atrakcją. Zgodnie z tradycją słodki 
poczęstunek stanowiły pączki. 

WIECZÓR WSPOMNIEŃ 
w SIMP  GORLICE
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FOTOGRAFIA AKTU
Od 7 lutego w Domu Polsko – Słowackim możnabyło oglądać 

wystawę fotografii „ACTUS” Bartłomieja Bałabana.

Bartłomiej Bałaban jest 23 – letnim krakowianiem, absolwentem 
Szkoły Fotografii założonej przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, a 
od 2008 roku członkiem Krakowskiego Klubu Fotograficznego. Artysta 
zrealizował do tej pory trzy wystawy indywidualne: „PORTRET” - 2008, 
„ACTUS” – 2011, „STUDIO DEL CORPO” – 2011, uczestniczył również 
w kilku wystawach zbiorowych. Interesują go wszystkie dziedziny 
fotografii, jednak największą rolę w jego twórczości odgrywa portret i 
akt kobiecy.
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W klasyfikacji OPEN mężczyzn, w której uwzględniano wyniki 
biegu na 10 kilometrów osiągane przez zawodników z poszczególnych 
kategorii wiekowych, wyprzedził  Adama Skalskiego (UKS Hańczowa), 
Bogdana Kustronia (Krosno – Suchodół), Jacka Staronia (Krosno – 
Suchodół), Piotra Smolaka (Nafta – Kraków) i Piotra Parysia (JSC 
Jasło).

25 lutego br. na stoku narciarskim OSiR w Małastowie odbyły się 
zawody narciarskie o Puchar Małastowa. W slalomie gigancie wystartowało 
54 zawodników z Gorlic i okolic, Frysztaka i Nowego Sącza. Na 550 m trasie 
startowały roczniki 2003 i młodsi, 2001-2002, 1999-2000. W punktacji 
zespołowej zwycięstwo odniósł Międzyszkolny Klub Narciarski z Gorlic, na 
drugim miejscu uplasował się Klub Narciarski Magura P&P Gorlice, a na 
trzeciej pozycji Sądecki Klub Narciarski Junior z Nowego Sącza.

BIEGALI O LAMPĘ ŁUKASIEWICZA
Lampa trafiła do Zakopanego

28 stycznia br., w Banicy, odbyły się otwarte Mistrzostwa 
Gorlic w narciarstwie klasycznym o Lampę Ignacego Łukasiewicza. 
Na świetnie przygotowanych malowniczych trasach w Krzywej-Banicy 
najlepszym zawodnikiem mistrzostw okazał się Radosław Koszyk, 
reprezentujący AZS Zakopane.

Zawody o Puchar Małastowa


