
PREZYDENT W GORLICACH
Pan Ignacy jest zdziwiony -

Którz zasiada zamiast żony?

Toż to Głowa Państwa siada,

Na dodatek bardzo rada,

Że poznała wynalazcę,

Co w brązowej siedzi masce,

Lampę trzyma w lewej ręce -

Czy za bardzo ja nie kręce?

Ależ nie, moi kochani! -

Przypadkowi i wybrani -

Co na rynku Gorlic byli,

Prezydenta zobaczyli.

Był do dzień szesnasty maj-

Zazielenił się nasz kraj.

Słońce grzało, tłumy były,

Każdy uśmiechnięty, miły.

Brawa i ciepłe witanie,

Równie czułe pożegnanie.

No i fotka pamiątkowa -

Dla potomnych się zachowa!

A Bronisław Komorowski,

Rzecze do nas pełen troski -

Moi Drodzy Gorliczanie,

Przyszedł czas na pożegnanie.

Może kiedyś tu powrócę,

I z Ignacym pieśń zanucę,

O urokach tego miasta... -

No i koniec, no i basta!

Roman Dziubina

Fot. P. Gajda

MIEJSKI BIULETYN  INFORMACYJNY       NR 5/2013 (233)      ISSN 14250829



Str. 2 Maj 2013

Mimo iż wizyta Prezydenta 
miała charakter nieoficjalny, w związ-
ku czym informacja o Jego przyjeździe 
nie była oficjalnie rozpowszechniana, 
zarówno pod stadionem OSiR - 
miejscu lądowania helikoptera, jak i 
na Rynku zgromadziła bardzo liczną 
rzesze gorliczan. Burmistrz Witold 
Kochan przedstawiał Prezydentowi 

Prezydent w Gorlicach
reprezentujące nasze miasto grupy 
osób – dzieci z gorlickich szkół, 
harcerzy, młodych piłkarzy Glinika 
Gorlice, członków Grupy Rekon-
strukcji Historycznej Gorlice 1915, 
słuchaczy Uniwersytetu Złotego 
Wieku, osób pracujących społecz-
nie na rzecz niepełnosprawnych i 
ubogich. Podczas spaceru po Rynku 

nie mogło zabraknąć pamiątkowych 
fotografii przy pomniku – ławeczce 
Ignacego Łukasiewicza oraz przy lam-
pie naftowej umieszczonej we wnęce 
ściany ratusza. Prezydent Bronisław 
Komorowski nie unikał rozmów z 
mieszkańcami miasta, rozmowy były 
krótkie, ale bezpośrednie, chętnie 
pozował również do pamiątkowych 

zdjęć. Podczas spotkania z samorzą-
dowcami w Restauracji Leśny Dwo-
rek Prezydent Bronisław Komorowski 
bardzo serdecznie podziękował za 
miłe przyjęcie przez gorliczan. Wspo-
mniał również, że z Gorlicami od lat 
łączą Go miłe wspomnienia. Jeszcze 
w latach studenckich, w 1972 r., 
ruszał stąd w Beskidy.

7 kwietnia br. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika - Ławeczka Łukasiewicza. Zapewne sam pan Ignacy nie przypuszczał, że 
40 dni później, na ławeczce obok niego usiądzie Prezydent RP Bronisław Komorowski. A tak się właśnie stało. W czwartek 16 maja br. do 
Gorlic z kilkugodzinną nieoficjalną wizytą przyleciał Prezydent RP Bronisław Komorowski. Prezydent odwiedził gorlicki Rynek i Muzeum 
PTTK, spotkał się także z przedstawicielami środowisk samorządowych. 
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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

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci 
Honorowego Obywatela Miasta Gorlice

Pana Kazimierza Kotwicy
Dyrektora Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiertniczego „Glinik” 

w okresie największego jej rozkwitu.

Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego w latach 2003 - 2007

Osoby bardzo zaangażowanej w rozwój Gorlic, niezwykle zasłużonej dla naszego Miasta i Ziemi Gorlickiej.

Burmistrz Gorlic Witold Kochan i pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach 

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Bogdan Musiałi Radni Rady Miasta Gorlice

15 maja br. roku zmarł Kazi-
mierz Kotwica - długoletni dyrektor 
Fabryki Maszyn i Sprzętu Wiert-
niczego „Glinik”, Radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego w 
latach 2003 – 2007, osoba bardzo 
zaangażowana w rozwój Gorlic, 
zasłużona dla naszego Miasta i Ziemi 
Gorlickiej. 

W ubiegłym roku otrzymał 
z rąk włodarzy miasta przyznany 
przez Radę Miasta tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Gorlice. Pogrzeb 
Kazimierza Kotwicy odbył się 21 maja 
br. na Cmentarzu Rakowickim w 
Krakowie. Zmarego żegnała najbliższa 
Rodzina, Przyjaciele, Prezydent miasta 
Krakowa, Duchowieństwo, władze 
samorządowe. Miasto Gorlice repre-
zentował burmistrz Witold Kochan i 
przewodniczący Rady Miasta Bogdan 
Musiał, który wygłosił pożegnalną 
mowę. Nad trumną Zmarłego, Hono-
rowego Obywatela Miasta Gorlice, po 
raz ostatni rozległ się hejnał miasta 
Gorlice.

ZMARŁ HONOROWY OBYWATEL GORLIC

Kazimierz Kotwica: urodził się 
4 marca 1932 w Zbydniowie (pow. 
Tarnobrzeg, woj. Rzeszów). Był synem 
Józefa i Emilii z domu Gul. Ukończył 
Szkołę Podstawową w Zbydniowie, 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
w Rozwadowie oraz Studia na Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na 
kierunku Metaloznawstwa. W 1970 
uzyskał doktorat na Politechnice Kra-
kowskiej. Jako Inżynier metalurg od 
1955 roku pracował w Hucie Stalowa 
Wola. Był kierownikiem sekcji obróbki 
cieplnej, Z-cą Kierownika kontroli 
Jakości Przedsiębiorczej, Z-cą Dy-
rektora ds. Przygotowania Produkcji. 
Od 1961r. do 1981r. był Dyrektorem 
Naczelnym Przedsiębiorstwa Fabryka 
Maszyn i Sprzętu Wiertniczego. Był 
to okres prosperity i rozwoju miasta 

Gorlice oraz fabryki. W lata 1983-1989 
kierował - jako zastępca Generalne-
go Dyrektora Kombinatu Zakładów 
Rolno-Przemysłowych Igloopol  w 
Dębicy - Zakładami w Krakowie. W 
latach 1989-1994 był Dyrektorem 
Przedsiębiorstwa Handlowo- Produk-
cyjnego „Avita” w Krakowie, następnie 
Specjalistą ds. Narodowych Fundu-
szy Inwestycyjnych w Krakowskim 
Domu Maklerskim oraz Dyrektorem 
Centrum Biurowego Lubicz. By au-
torem kilkuset publikacji prasowych 
w periodykach technicznych, 37 
patentów. Aktywnie działał w orga-
nizacjach społeczno-gospodarczych 
i politycznych. Był prezesem Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Rzeszo-
wie 1961-1973; Prezesem Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej 
Organizacji Technicznej w Nowym 
Sączu1973-1980; Przewodniczącym 
Rady Robotniczej w Hucie Stalowa 
Wola; Posłem na Sejm 1961-1965; 
Członkiem Rady Społeczno-Gospo-
darczej przy Sejmie 1987-1990; Za 
swoją pracę i działalność społeczną 
był odznaczony Orderem Sztandaru 
Pracy I i II klasy; Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski; Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski; Złotym i Srebrnym Krzyżem 
Zasługi; Odznakami Zasłużony dla 
Województwa: rzeszowskiego, no-
wosądeckiego, katowickiego, krakow-
skiego. 26 kwietnia 2013r. otrzymał 
nadany Mu uchwałą Rady Miasta 
Gorlice tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Gorlice.

K A Z I M I e R Z  K O t W I C A  1 9 3 2 - 2 0 1 3

K U R I E R  G O R L I C K I
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POROZUMIeNIe 
Ze StAROStWeM

16 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan podpisał poro-
zumienie ze Starostą Gorlickim 
Mirosławem Wędrychowiczem 
ustalające wspólne działania zmie-
rzające do poprawy układu komu-
nikacyjnego w północnej części 
Gorlic. Chodzi tu o przebudowę ulic 
Pola, Kołłątaja i Korczaka (drogi 
miejskie), Sikorskiego (droga 
powiatowa) oraz drogi admini-
strowanej 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 zostaną 
niezbędne zezwolenia, wypłacone 
zostaną również odszkodowania 
za grunty niezbędne do realizacji 
przedsięwzięcia. Właściwa reali-
zacja inwestycji powinno nastąpić 
w latach 2015 - 2016. Strony 
porozumienia zobowiązują się do 
dołożenia należytej staranności 
w podejmowanych działaniach 
mających na celu pozyskanie 
dofinansowania na wsparcie przed-
miotowych inwestycji zarówno ze 
środków krajowych i europejskich. 
Strony zobowiązują się także do 
sfinansowania przedsięwzięcia w 
równych częściach.

ROZMOWY O ROCZNICY

17 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w spo-
tkaniu z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego, samo-
rządów powiatowych i gminnych 
ze wschodniej części województwa 
oraz Małopolskiego Instytutu Kul-

SERWIS Z RATUSZA
tury. Tematem spotkania były ob-
chody 100 lecia wybuchu Wielkiej 
Wojny oraz Bitwy pod Gorlicami. 
Ponowne spotkanie na ten temat 
odbyło się 7 maja.

DOCHODOWA GMINA

24 kwietnia br. zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel uczest-
niczył w seminarium „Dochodowa 
Gmina” zorganizowanym w Mało-
polskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie. Głównymi tematami 
ogólnopolskiego cyklu Docho-
dowa Gmina są relacje, ryzyko, 
inwestycje i finansowanie . W ra-
mach interaktywnych seminariów 
doświadczeniami w obszarach za-
rządzania dzielą się uznani praktycy 
i liderzy.  

NA GALI W KRAKOWIe

25 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w gali 
8. edycji rankingu „Filary Polskiej 
Gospodarki 2012” w Krakowie zor-
ganizowanej przez „Puls Biznesu”. 
Ranking ma na celu wyróżnienie 
firm stabilnych i znacząco wpły-
wających na rozwój regionów, w 
których prowadzą działalność, a 
jednocześnie utożsamiających się z 
tymi regionami. Na gali obecni byli 
również przedstawiciele jednostek 
samorządowych wyróżnieni i na-
grodzeni za stwarzanie optymalnych 
warunków do prowadzenia działal-
ności gospodarczej.

NA FORUM

Burmistrz Witold Kochan 
uczestniczył w dniach 8 – 10 maja 
br. w obradach Forum Wójtów, Bur-
mistrzów i Prezydentów Małopolski, 
które prowadzone były w Kocierzu 
koło Andrychowa. W konferencji 
uczestniczyli a Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Ma-
łopolski z udziałem m.in. Wicemi-
nistra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej Janusza 
Żbika, marszałka Województwa 
Małopolskiego Marka Sowy, wice-
marszałka Romana Ciepieli i członka 
zarządu Jacka Krupy oraz dyrektora 
Departamentu Współpracy z JST w 
Ministerstwie Administracji i Cyfry-
zacji Szymona Wróbla.

WŚRÓD UCZeStNIKÓW 
KONFeReNCJI

10 maja br. zastępca burmi-
strza Janusz Fugiel uczestniczył w 

zorganizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Gorlicach spotkaniu 
poświęconym diagnozie i ocenie 
szans rozwojowych Ziemi Gorlickiej 
do roku 2020, w kontekście nowego 
okresu programowania środków 
europejskich. Podczas konferencji 
wykłady wygłosili dr Wojciech Jar-
czewski oraz Karol Janas z Instytutu 
Rozwoju Miast w Krakowie. 

SPOtKANIe Z NORWeGAMI

13 maja br. burmistrz Witold 
Kochan spotkał się z grupą norwe-
skich sportowców – członkami nor-
weskiej reprezentacji młodzieżowej, 
specjalistami siatkówki plażowej. 
Norwescy siatkarze przez kilka-
naście dni mieszkali w Gorlicach 
i trenowali na wysoko przez nich 
ocenianych boiskach znajdujących 
się przy basenie pływackim.

NA KONFeReNCJI 
SUBReGIONALNeJ

15 maja br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w konferencji 
subregionalnej. Debata organizowa-
na przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego z udziałem najważ-
niejszych partnerów społecznych 
i gospodarczych, w tym lokalnych 
samorządów, ma pomóc w wy-
tyczeniu ram dla indywidualnej 
ścieżki rozwoju tej części Mało-
polski. Konferencje subregionalne 
rozpoczynają prace nad wspólnym 
przygotowaniem programu rozwoju 
dla poszczególnych obszarów wo-
jewództwa, uwzględniających nie-
powtarzalny charakter subregionu, 
unikalne potencjały oraz specyficzne 
potrzeby jego mieszkańców zgodnie 
z założeniami Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na 
lata 2011-2020.

Wierzba

Wyrok na wierzbę podpisany,

Już z wozem stoi para koni

A obok, sznurem opasany,

Chłop silny i z toporem w dłoni.

Zielone liście drżą na wietrze

I wierzba dumnie patrzy w górę,

Chłop bierze zamach i uderza,

Bo wierzba w pniu ma wielką dziurę.

Pozory mylą nieraz wielu,

Tu zieleń świeża i bogata,

A w środku próchno, przyjacielu,

I trzeba ścinać w środku lata...

Krzysztof Gomoła

2 maja br. na cmentarzu wojennym nr 91 w Gorli -
cach odbyły się przygotowane przez Urząd Miejski uroczysto-
ści upamiętniające 98. rocznice bitwy pod Gorlicami. Uczest-
niczli przedstawiciele służb dyplomatycznych i administracji 
wojewódzkiej, parlamentarzyści oraz władze miasta i powiatu.

UROCZYSTOŚC
W 98. ROCZNICĘ BITWY GORLICKIEJ

3 maja br. w Gorlicach odbyły się uroczystości upamiętniające 
222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy świętej w ba-
zylice mniejszej uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod tablicę 
poświęconą Aleksandrowi Skrzyńskiemu. Organizatorem tegorocznych 
uroczystości 3 – majowych w Gorlicach było Starostwo Powiatowe.

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

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



Str. 5Maj 2013

Obecnie na terenie Gorlic 
Województwo Małopolskie jest 
zaangażowane w wykonanie trzech 
inwestycji.

Ul. DUKIeLKSA

Pierwsza z nich jest droga 
wojewódzka nr 993 – ulica Dukiel-
ska. Województwo otrzymało dofi-
nansowanie na zabezpieczenie osu-
wiska i przebudowę odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 993 (odcinek ulicy 
Dukielskiej). Pieniądze na inwestycję 
zostały przyznane przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji w ramach 
programu „Osłona Przeciwosuwi-
skowa”. W ramach przedsięwzięcia 
zrealizowane zostaną m.in. nastę-
pujące zadania: roboty budowlane 
i zabezpieczające polegające na 
odwodnieniu terenu osuwiska, prze-
łożenie odcinka drogi wojewódzkiej 
przebiegającego przez teren osuwi-
skowy na drogę w nowym śladzie, 
zabudowa (skanalizowanie) potoku 
oraz przesiedlenie mieszkańców z 
terenów osuwiskowych. Ustalona 
w drodze przetargu wartość zadania 
wyniosła 3,5 mln złotych, wykonaw-
cą jest krakowskie przedsiębiorstwo 
MOTA-ENGIL Central Europe. Miasto 
Gorlice zobowiązało się wspomóc 
inwestycję kwotą 300 tys. złotych. 

UL. SKRZYŃSKICH

Druga inwestycja jest droga 
wojewódzka nr 979 – ulica Skrzyń-
skich. Województwo Małopolskie i 
Miasto Gorlice wspólnie prowadzą 
inwestycję polegającą na budowie 
chodnika przy ulicy Skrzyńskich, 
od skrzyżowania z ulicą Biecką do 
granic miasta (odcinek o długości 
650 metrów). Zadanie jest realizo-
wane w latach 2012 - 13, a zakres 
robót obejmuje: budowę chodnika 
jednostronnego o szerokości 2 me-
trów, budowę kanalizacji deszczowej, 
budowę oświetlenia i zatok autobu-

ROZMOWY Z WICEMARSZAŁKIEM O DROGACH 
WOJEWÓDZKICH, OBWODNICY I DRODZE EKSPRESOWEJ

sowych, poszerzenie nawierzchni 
jezdni. Koszt robót wykonywanych 
przez konsorcjum gorlickich firm 
Godrom i Hażbud wynosi 1,26 
mln zł.

UL. StAWISKA

Trzecia z tych inwestycji – 
najważniejsza i najdroższa – to droga 
wojewódzka nr 977 – ulica Stawiska. 
Aktualnie trwa budowa łącznika dro-
gowego pomiędzy ulicami Stawiska 
(droga wojewódzka) a Korczaka. 
Jednym z zasadniczych elementów 
tej inwestycji jest wykonanie skrzy-
żowania typu rondo u zbiegu ulic 
Stawiska i Kołłątaja oraz nowego 
łącznika. 

Właśnie w związku z realizacją 
tej części inwestycji Urząd Miejski 
otrzymał ze strony Województwa 

Małopolskiego wsparcie w wysoko-
ści 680 tysięcy. 

Podczas konferencji pro-
wadzonej wspólnie z burmistrzem 
Gorlic Witoldem Kochanem, Mar-
szałek Roman Ciepiela przybliżył 
też informacje na temat najbardziej 
znaczących planów związanych z po-
lepszeniem infrastruktury drogowej 
w okolicach Gorlic. W tym kontekście 
trzeba wymienić prace zmierzające 
do wykonania obwodnicy Gorlic oraz 
budowy drogi ekspresowej łączącej 
Kielce, Tarnów (autostrada), Gorlice 
i Barwinek.

OBWODNICA

Trwa realizacja studium wy-
konalności dla obwodnicy. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
zlecił krakowskiej firmie EKKOM 

stworzenie studium wykonalności 
dla budowy drogowego obejścia 
Gorlic.

Kontrakt opiewa na 167 tysię-
cy. To krok prowadzący do budowy 
alternatywnego rozwiązania dla 
obecnego układu komunikacyjnego, 
który może w dalszej perspekty-
wie, poprzez budowę obwodnicy, 
odciążyć centrum miasta od ruchu 
samochodowego. O wykonanie 
studium wykonalności ubiegali się 
gorliccy samorządowcy, którzy w 
2011 roku doprowadzili do podpisa-
nia porozumienia z Województwem. 
Według założeń tego porozumienia 
Województwo pokrywa 50% za-
dania, natomiast Miasto i Powiat 
po 25%.

DROGA eKSPReSOWA

Coraz głośniej jest na temat 
drogi ekspresowej Tarnów – Gor-
lice – Barwinek. Trwają starania 
małopolskich samorządowców, 
szczególnie ze wschodniej części 
naszego regionu, o budowę drogi 
ekspresowej łączącej Kielce, Tarnów, 
Gorlice i Barwinek. Droga ta znala-
złaby się w Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego. Według wstępnych 
założeń byłaby to droga o parame-
trach drogi ekspresowej, z dwoma 
dwupasmowymi jezdniami. Jej dłu-
gość w Małopolsce wyniosłaby 95 
km, a na trasie przewidziano budowę 
dwóch tuneli (między Tarnowem a 
Gorlicami) o łącznej długości ok. 4 
km. Szacunkowy koszt budowy tej 
drogi to 4,3 mld zł. Droga na odcinku 
Tarnów – Gorlice przebiegałaby w 
głównej mierze na wschód od obec-
nej drogi wojewódzkiej. Jej budowa 
bardzo zmniejszyłaby czas dojazdu 
z Gorlic do Tarnowa, a tym samym 
do autostrady A4, do Krakowa, 
Rzeszowa, etc.

Informujemy zatem, że 
rozwiązanie projektowe łącznika 
przewiduje pozostawienie ciągu 
pieszego poprzez istniejące 

Przejście będzie pod łącznikiem

13 maja br. przebywał w Gorlicach wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela. Ocenił przebieg prac wykonywanych na 
drogach wojewódzkich w Gorlicach. Z tą oceną podzielił się wraz z burmistrzem Witoldem Kochanem z przedstawicielami lokalnych mediów.

Coraz częściej stawiane są pytania na temat organizacji ruchu pieszych po wybudowaniu łącznika 
ulic Stawiska i Korczaka. Szczególnie interesują się tym mieszkańcy osiedla Korczaka.

schody od pomnika Bohaterów 
Ziemi Gorlickiej, a następnie 
przejście pod projektowanym 
obiektem mostowym do ulicy 

Garncarskiej i ulicy 11 Listopada 
oraz poprzez istniejącą kładkę na 
potoku Stróżowianka w kierunku 
obiektu handlowego Biedronka i 

centrum miasta. A więc przejście 
dla pieszych od osiedla w kie-
runku centrum miasta i dworca 
prowadzić będzie nie przez jezd-
nię, tylko pod nią, pod mostem. 
W ten sposób zmarginalizowane 
zostanie w tym miejscu zagroże-
nie kolizji drogowej z udziałem 
pieszych.
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Augustyn Mróz w imieniu 
mieszkańców prosił o naprawę 
nawierzchni ulicy Prusa.

(Odp.: Sukcesywnie na tere-
nie miasta prowadzone są pozimowe 
prace remontowe nawierzchni po-
szczególnych ulic. Takie prace będą 
prowadzone przez MZUK również na 
ulicy Prusa. W tym roku, z uwagi na 
późno zakończoną zimę opóźnieniu 
ulegnie także termin ukończenia prac 
remontowych).

W drugiej interpelacji ponowił 
pytanie o to czy powody rezygnacji 
pani Magdaleny Miller z mandatu 
radnej gminy Gorlice równocześnie 
uniemożliwiają jej pełnienie funkcji 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej. (Odp.: Radny gminy może 
w każdym czasie zrzec się mandatu 
radnego bez podawania uzasad-
nienia swojej decyzji. Jednocześnie 
informuję, że nie występują żadne 
przesłanki, które uniemożliwiałyby 
Pani Magdalenie Miller dalsze peł-
nienie funkcji dyrektora gorlickiej 
biblioteki). 

W kolejnej interpelacji radny 
przypomniał, że oczekuje odpowiedzi 
od Przewodniczącego Rady Mia-
sta na pismo w sprawie uchylenia 
uchwały numer 372 z 24 stycznia 
2013 roku.

(Odp.: Na tę interpelację od-
powiedzi udzieli Przewodniczący B. 
Musiał).

W ostatniej interpelacji radny 
Mróz pytał o możliwość wybudo-
wania podziemnego przejścia dla 
pieszych w okolicach ronda pod dru-
karnią, co umożliwiłoby rozładowanie 
korków w tym miejscu.

(Odp.: Na podstawie wstęp-
nych analiz technicznych można 
stwierdzić, że istnieje możliwość 
realizacji takiego przedsięwzięcia. 
Jednak taka inwestycja generowałaby 
ogromne koszty, a nie ma możliwości 
pozyskania zewnętrznych środków 

INTERPELACJE RADNYCH - ODPOWIEDZI BURMISTRZA
23 maja br. odbyła się 

XXXIII sesja zwyczajna Rady Mia-
sta. Radni wysłuchali informacji 
Burmistrza za okres międzysesyj-
ny od 16 kwietnia do 15 maja br., 
zapoznali się z odpowiedziami na 
interpelacje zgłoszone na poprzed-
niej sesji, złożyli nowe interpelacje 
oraz podjęli 11 uchwał.

WYMIANA MŁODZIeŻY

Pierwsza dotyczyła zmia-
ny budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta Gorli-
ce na 2013r. Dochody bieżące bu-
dżetu miasta zostały zwiększone 
o kwotę 64.000 zł. Zmiany zwięk-
szające plan wpływów wynikają 
z przyznania miastu środków z 
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dia-
logu i Porozumienia w Warszawie 
w kwocie 60.000 zł na "Polsko-
Rosyjską Wymianę Młodzieży 
2013" oraz z wpłaty uczestników 
realizowanego w MZS Nr 5 pro-
jektu polsko-rosyjskiej wymiany 
młodzieży (nauczycieli, rodziców 
i uczniów). O tę kwotę 64.000 zł 
zwiększono zatem wydatki bieżące 
budżetu z przeznaczeniem na za-
kupy, delegacje, usługi dotyczące 
wyjazdu zagranicznego młodzieży 
z "Piątki" do Rosji i przyjmowanie 
w Gorlicach delegacji z rosyjskich 
szkół. W związku z dokonanymi 
zmianami w budżecie na 2013r. 
podjęto też uchwałę w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorlice.

teReNY POD ZABUDOWĘ

Kolejne cztery uchwały do-
konały zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go "Miasto Gorlice" działek przy ul. 
Bieckiej (pow. 0,066 ha na tereny 
działalności produkcyjnej o wy-
sokiej intensywności dla realizacji 
obiektów produkcyjnych, składo-
wo-magazynowych i usługowych); 
przy ul. Granicznej i częściowo ul. 
Leśnej (0,98 ha i 0,82 ha na tere-

ny zabudowy mieszkaniowej dla 
realizacji budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych); przy ul. Dukiel-
skiej - 0,28 ha, ul. Biechońskiego 
- 0,29 ha, ul. Sosnowej - 0,60 ha, 
ul. Dukielskiej - 0,13 ha, ul. Bato-
rego 0,11 ha (na tereny zabudowy 
mieszkalnej dla realizacji budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego); 
przy ul. Łysogórskiej (0,61 ha - na 
tereny zabudowy mieszkaniowej  
dla realizacji budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych).

GRUNtY POD CMeNtARZ

Równie ważną uchwałą 
podjętą na tej sesji jest uchwała 
wyrażająca zgodę na nieodpłatne 
przejęcie od Skarbu Państwa - 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
na własność Miasta Gorlice nieru-
chomości położonej  w Gorlicach 
przy ul. Dukielskiej  w obrębie 
ewidencyjnym Sokół składające 
się z trzech działek o łącznej po-
wierzchni 12, 6227 ha z przezna-
czeniem na cmentarz komunalny 
i drogę. Miasto Gorlice staje przed 
koniecznością wybudowania no-
wego cmentarza komunalnego, 
ponieważ istniejący jest już prawie 
całkowicie wypełniony. Teren 
na ten cel został przewidziany w 
miejscowym planie  zagospoda-
rowania przestrzennego miasta 
Gorlice na cele publiczne. Jest to 
obszar obejmujący części dwóch 
działek w obrębie ewidencyjnym 
Sokół o łącznej powierzchni 33,88 
ha stanowiących własność  Skar-
bu Państwa - ANR. Realizacja 
cmentarza nastąpi etapami w 
ciągu kilku najbliższych lat o zasię-
gu dostosowanym do bieżących 
potrzeb i możliwości finansowych 
Miasta. W pierwszej kolejności  
zagospodarowany bedzie teren  
działek objętych  podjętą uchwałą, 
które w planie przestrzennym są 
wydzielone jako  grunt dla reali-
zacji  cmentarza komunalnego 

oraz grunt  z przeznaczeniem pod 
drogę. Przejęcie tych  nierucho-
mości na rzecz Miasta od ANR w 
oparciu o znowelizowaną ustawę, 
dopuszczającą nieodpłatne prze-
kazanie na własność samorządu 
terytorialnego nieruchomości 
ANR przeznaczonych w miejsco-
wych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy pod 
cmentarz. 

ReKOMeNDACJA I ODPŁAtNOŚĆ

Dwie podjęte uchwały zwią-
zane są z działalnością Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W 
pierwszej Rada Miasta udzieliła 
rekomendacji przedstawionej 
przez Burmistrza Miasta Gorlice 
ocenie zasobów pomocy społecz-
nej za 2012r. w gmienie Miejskiej 
Gorlice przygotowanej w oparciu o 
analizę lokalnej sytuacji społecznej 
i demograficznej. Taka ocena i 
rekomendacja są podstawą do 
planowania budżetu na następny 
rok. Drugą z tych uchwał zniesio-
no uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych  warunków przy-
znania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze lub specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia  od opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

DZIAŁKI POD ŚCIeŻKĘ

Dwie kolejne uchwały doty-
czyły zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Gorlickiego Cen-
trum Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej za 2012r. Ostatnią 
uchwałą radni wyrazili  zgodę 
na nabycie od osób prywatnych 
na rzecz Miasta Gorlice działki o 
pow. 0,2241 ha położonej przy 
ul. Kochanowskiego z przezna-
czeniem pod budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej.  

XXXIII SESJA RADY MIASTA GORLICE

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Wydział Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miejskiego został 
przeniesiony do nowych pomiesz-
czeń.Obecnie pracownicy Wydziału 
Gospodarki Komunalnej urzędują 
w zaadaptowanych pomieszcze-
niach dawnej szkoły, na parterze.

Wejście do tego budynku, po-
dobnie jak do Biura Podawczego 
Urzędu, możliwe jest poprzez 
dziedziniec magistratu.Numery 
telefonów do Wydziału – (18) 355 
12 45, 355 12 46, 355 12 47, mail: 
gkum.gorlice.pl. W pomieszcze-

niach dotąd zajmowanych przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej 
trwa remont – chodzi o pokoje 
na parterze ratusza, naprzeciw 
portierni.Już za kilka tygodni w 
tym miejscu rozpocznie działalność 
Biuro Obsługi Mieszkańców, w któ-
rym interesanci Urzędu będą mogli 
w sposób prostszy i wygodniejszy 
załatwić najważniejsze sprawy. 

Przeprowadzka Wydziału Komunalnego Małopolska Nagroda
Marszałek Województwa 

Małopolskiego zaprasza przed-
siębiorców, instytucje oraz orga-
nizacje gospodarcze do zgłasza-
nia kandydatur do Małopolskiej 
Nagrody Gospodarczej 2013.
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finansowych na ten konkretny cel. 
Dlatego znając realia budżetowe 
naszego miasta oraz inne potrzeby 
inwestycyjne trudno przewidywać, by 
to zadanie mogło zostać zrealizowane 
w najbliższych latach).

Jadwiga Wójtowicz interpe-
lowała w sprawie montażu lustra 
drogowego na skrzyżowaniu ulic Pod 
Lodownią i Łokietka. 

(Odp.: Dokładnie 9 maja br. 
komisja ds. organizacji ruchu podjęła 
pozytywną decyzję w tej sprawie. 
Lustro zostanie zamontowane w tym 
miejscu do 15 czerwca).

Alicja Nowak zaapelowała 
o remont chodnika przy ulicy Sien-
kiewicza – na odcinku od Domu 
Pomocy Społecznej do skrzyżowania 
z ulicą Szpitalną. 

(Odp.: Prośba pani radnej 
została skierowana do zarządcy tej 
drogi – Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie. Czekamy na odpowiedź 
w tej sprawie).

W kolejnej interpelacji zaape-
lowała o podjęcie działań napraw-
czych prowadzących do poprawy 
warunków w Miejskim Zespole Szkół 
nr 1. Zwróciła szczególną uwagę 
na pozbawione światła dziennego 
korytarze w tej szkole.

(Odp.: Faktycznie w 2009 
roku przeprowadzono w MZS nr 
1 działania, które chociaż w części 
poprawiły sytuację w tym zakresie. 
Obecnie trudno sobie wyobrazić, 
by udało się przeprowadzić tutaj 
następne prace przynoszące pożą-
dany skutek. Pragnę przypomnieć, 
że budynek szkoły jest użytkowany 
od lat, a służby kontrolne nie wska-
zywały konieczności dokonywania 
jakichkolwiek zmian w zakresie 
wnioskowanym w interpelacji).

Radna wyciągając wnioski z 
odpowiedzi na interpelację przewod-
niczącej Marioli Migdar z poprzedniej 
sesji, zwróciła się z prośbą o podanie 

listy obiektów objętych zakazem fil-
mowania i fotografowania w naszym 
mieście. Poprosiła również o regu-
lamin sposobu kontaktowania się 
z mediami pracowników jednostek 
podległych Miastu.

(Odp.: Na terenie Miasta brak 
jest listy obiektów objętych zakazem 
fotografowania. Za kontakt z mediami 
w jednostkach podległych Miastu 
odpowiedzialni są ich dyrektorzy lub 
osoby przez nich upoważnione). 

Pytała też dlaczego na etapie 
projektowania lub realizacji termomo-
dernizacji Gorlickiego Centrum Kul-
tury nie uwzględniono dodatkowych 
kosztów poniesionych na spełnienie 
wymogów przeciwpożarowych.

(Odp.: Wykonanie prac zwią-
zanych ze spełnieniem wymogów 
antypożarowych nie znajdowało się 
w zakresie kosztów kwalifikowanych 
inwestycji termomodernizacyjnej, na 
którą udało się uzyskać dofinanso-
wanie ze środków unijnych. Dlatego 
prace nad dostosowaniem budynku 
do wymogów przeciwpożarowych 
można traktować jedynie jako prace 
towarzyszące robotom termomoder-
nizacyjnym. Konieczność prac dosto-
sowawczych została potwierdzona 
przez decyzję Komendanta PSP z 
15 grudnia 2010 roku, a więc już po 
zatwierdzeniu dokumentacji przez 
instytucję finansującą. Pozostaje więc 
stwierdzić, że w ten sposób racjonal-
nie połączono realizację dwóch zadań 
w tym samym terminie).

W ostatniej interpelacji pytała, 
do kogo skierowane były słowa 
zawarte w informacji burmistrza o 
stanie mienia komunalnego za rok 
2012, a wskazujące na potrzebę 
przeanalizowania gospodarki inwe-
stycyjnej, zachowania terminowości 
zadań oraz dochowanie staranności 
przy planowaniu nowych zadań.

(Odp.: Postulaty zawarte w ra-
porcie dotyczą zarówno Burmistrza, 

który przedkłada Radzie projekt, jak 
również Rady Miasta, która przyjmuje 
projekt budżetu. Na etapie analizo-
wania projektu można weryfikować 
zadania i takie działania mają miejsce 
w komisjach branżowych).

Bogdan Musiał, pytał, czy 
w trakcie prac prowadzonych nad 
stabilizacją osuwiska na ulicy Du-
kielskiej równocześnie zamknięty 
będzie przejazd przez planowany 
do remontu most w Kobylance. 
Jeśli obie te inwestycje prowadzone 
byłyby równocześnie, wówczas 
mieszkańcy Sokoła pozostaliby 
odcięci od świata.

(Odp.: Ponieważ inwesty-
cja będzie prowadzona na drodze 
wojewódzkiej, Burmistrz zwrócił 
się z pismem do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie z prośbą 
o przedstawienie do publicznej wia-
domości informacji dotyczącej orga-
nizacji robót w czasie trwania robót 
na ulicy Dukielskiej. Po otrzymaniu 
odpowiedzi od ZDW przekażemy ją 
Panu Przewodniczącemu i miesz-
kańcom Miasta). 

Joanna Bubak pytała o moż-
liwość skierowania środków na ada-
ptację budynku znajdującego się przy 
ulicy Jesionowej na lokale mieszkalne 
o najniższym standardzie.

(Odp.: Zasadne jest zaadap-
towanie tego budynku na lokale 
socjalne czy też pomieszczenia 
tymczasowe. W przypadku wygo-
spodarowania niezbędnej kwoty w 
budżecie podjęte zostaną odpowied-
nie decyzje. Aktualnie Miasto Gorlice 
nie dysponuje wolnymi środkami 
finansowymi, które można przezna-
czyć na ten cel).

Radna prosiła również o pod-
jęcie interwencji w Nadzorze Bu-
dowlanym w sprawie niszczejącego 
budynku dawnego kasyna w Gliniku. 
Pytała też o możliwość przekazania 
tego budynku Miastu pod tereny 

inwestycyjne.

(Odp.: W celu podjęcia sto-
sownych działań i udzielenia pi-
semnej odpowiedzi skierowałem 
w powyższej sprawie pismo do 
Państwowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Gorlicach). 

Mariola Migdar prosiła o 
przedstawienie mieszkańcom ulicy 
Hallera, jak będzie wyglądało przej-
ście dla pieszych na budowanym 
łączniku Stawiska – Korczaka. Prosiła 
również o powtórne przeanalizowa-
nie możliwości budowy zjazdu dla 
wózków dla dzieci i osób niepełno-
sprawnych z tego osiedla - spod 
pomnika Bohaterów Ziemi Gorlickiej 
w stronę centrum miasta.

(Odp.: Informacja o tym jak 
będą wyglądały przejścia dla pie-
szych na nowym łączniku zostały 
przekazane do części lokalnych 
mediów. Przypomnijmy, że przejście 
dla pieszych od osiedla Hallera, od 
schodów, w kierunku Biedronki i 
dworca prowadzić będzie nie przez 
jezdnię, tylko pod nią, pod mostem. 
Zachowana zostanie m.in. obecna 
kładka nad Stróżowianką. Nie będzie 
więc zagrożenia, że przejście w tym 
miejscu jest niebezpieczne dla pie-
szych. Jeśli idzie o budowę pochylni 
dla wózków pod pomnik na ulicy Hal-
lera przypomnę, że takie rozwiązanie 
zjazdu dla niepełnosprawnych i wóz-
ków dla dzieci bardzo wnikliwie było 
analizowane jeszcze w 2007 roku. Z 
uwagi na duży spadek terenu oraz 
określone w prawie budowlanym 
przepisy związane z dopuszczalnym 
kątem nachylenia takich pochylni, 
należałoby zbudować zjazd o długo-
ści aż 700 metrów. W ten sposób 
powstałby chodnik oplatający całą 
szerokość pagórka (od obecnych 
schodów do ogrodzenia szkoły).  
Koszt realizacji takiego zadania wy-
niósłby według ówczesnych cen ok. 
1 milion złotych).

Małopolska Nagroda
Celem Nagrody jest pro-

mowanie najlepszych przedsię-
biorców Województwa Mało-
polskiego oraz inspirowanie ich 
rozwoju, promowanie postaw 
proinwestycyjnych i konkret-
nych dokonań innowacyjnych 

oraz zwiększenie konkurencyj-
ności między przedsiębiorcami. 
Nagroda przyznawana jest w 
kategoriach: mały przedsiębior-
ca, średni przedsiębiorca i duży 
przedsiębiorca

Warunki, jakie winni speł-
niać kandydaci określa Regulamin 
Małopolskiej Nagrody Gospodar-
czej dostępny za pośrednictwem 
STRONY. Laureaci Nagrody otrzy-

mują statuetkę Małopolskiej Na-
grody Gospodarczej i mają prawo 
używać we wszelkich materiałach 
firmowych i reklamowych tytuł 
„Laureat Małopolskiej Nagrody 
Gospodarczej 2013”. Dodatko-
wo laureaci zostają zgłoszeni 
przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego do Nagrody Go-
spodarczej przyznawanej przez 
Prezydenta RP. Warunkiem kan-
dydowania jest złożenie pisem-

nego i elektronicznego wniosku 
o przyznanie Nagrody według 
wzoru stanowiącego załącznik do 
Regulaminu Małopolskiej Nagro-
dy Gospodarczej w terminie do 30 
czerwca 2013 r.

Osobą, od której można 
uzyskać więcej informacji na 
temat Nagrody jest Katarzyna Ma-
tejek (tel. (12) 63 03 431, e-mail: 
Katarzyna.Matejek@umwm.pl).
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Wśród licznie zgromadzo-
nych obecni byli członkowie Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Gorlicach oraz zaproszeni goście. 
Gospodarzem spotkania był Bole-
sław Bobola, przewodniczący miej-
scowego oddziału, na ręce którego 
zastępca burmistrza Janusz Fugiel 
przekazał symboliczny upominek 
oraz okolicznościowy list z życzenia-
mi od burmistrza Witolda Kochana, 
w którym napisal: Dzień ten usta-
nowiono, byśmy wszyscy - młodzi 
i starzy - pomyśleli o takich osobach 
wśród nas. Dzień Inwalidy jest 
bowiem szczególnym dniem, który 
ma przypomnieć społeczeństwu, że 
emeryci, renciści i inwalidzi są jego 
częścią oraz skłonić do refleksji nad 
ich bytem i funkcjonowaniem na co 

Dzień Inwalidy w Gorlicach

Organizatorzy zwiększyli pulę 
miejsc, gdy podczas rejestracji zoba-
czyli, jak duże jest zainteresowanie 
pacjentów. Akcja ma przekonać 
Polaków, by zwrócili większą uwagę 
na nerki. Na co dzień informacje 
o chorobach nefrologicznych nie 
pojawiają się często i  przegrywają  z 
wiadomościami o chorobach kardio-
logicznych, nowotworach czy cukrzy-
cy. „Na badania przyszło także sporo 
dodatkowych, niezarejestrowanych 
osób. Dzięki dobrej organizacji całego 
zespołu udało nam się przebadać te 
ponadprogramowe osoby. Cieszę 
się, że akcja spotkała się z tak dużym 
zainteresowaniem. Mam nadzieję, że 
profilaktyka chorób nerek pozostanie 
w pamięci pacjentów z powiatu 
gorlickiego na dłużej” - mówiła dr 
Teresa Słowiak-Lewińska, dyrektor 
Centrum Dializ Fresenius w Gorlicach. 

Kampania NEFROTEST w Gorlicach

dzień. Osoby niepełnosprawne są 
często wykluczone społecznie; nie 
są w stanie samodzielnie realizować 
wielu codziennych spraw, a niekiedy 
zdarza się, że nie mogą opuścić 
swego miejsca zamieszkania. Dlate-
go każdego dnia, nie tylko podczas 
dzisiejszego święta, musimy robić 
wszystko, by osoby niepełnospraw-
ne mogły poczuć się bliżej nas. 
Tegoroczne obchody Światowego 
Dnia Inwalidy obchodzone są pod 
hasłem "Wspieramy osoby niepeł-
nosprawne w aktywnej integracji 
społecznej”. Dlatego też przewod-
niczący Bolesław Bobola wspomniał 
o potrzebie wzajemnej życzliwości 
i barierach występujących w życiu 
osób niepełnosprawnych. Podkreślił 
też potrzebę wzajemnych kontak-

Na badaniach pojawili się też przed-
stawiciele władz samorządowych, 
m.in. burmistrz Witold Kochan.Aby 
wykonać badanie krwi pod kątem 
chorób nerek wystarczy poprosić o 
skierowanie swojego lekarza rodzin-
nego. W ramach gorlickiej odsłony 
akcji NEFROTEST nie tylko lekarze 
pierwszego kontaktu, ale także pro-
boszczowie, apteki czy redakcje 
mediów patronackich otrzymają 
komplety skierowań dla zaintereso-
wanych badaniami osób powyżej 40. 
roku życia. Warto jednak pamiętać, że 
badanie takie można wykonać też na 
własny koszt, w każdym laboratorium. 
Koszt to kilkanaście złotych.Kampanię 
NEFROTEST w Gorlicach organizują 
Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby 
Gospodarczej Medycyna Polska 
oraz Centrum Dializ Fresenius w 
Gorlicach. 

11 maja br. na gorlickim Rynku Polski Czerwony Krzyż oraz 
Rejonowa Rada HDK zorganizowały happening z okazji 55 – lecia 
Ruchu Honorowego Krwiodawstwa.

Oprócz akcji oddawania krwi mieszkańcy mogli obejrzeć występy 
artystyczne w wykonaniu m.in. grup z MDK Gorlice. W programie im-
prezy były też konkursy z nagrodami dla dzieci oraz pokazy jednostek 
ratowniczo - gaśniczych. W tym samym dniu można było skorzystać 
z bezpłatnych badań i porad medycznych przygotowanych w ramach 
akcji „Zdrowa wiosna prezentem dla Gorlic”.

55 LAT RUCHU HONOROWEGO 
KRWIODAWSTWA

tów, dalszej współpracy i integracji. 
Podziękowania skierował do władz 
miasta za pomoc w działalności 
związkowej.Podczas spotkania ze-
brani mieli okazję obejrzeć występ 
grupy wychowanków Dziennego 
Ośrodka Wsparcia w Gorlicach. 

Przy tej okazji organizatorzy skła-
dają serdeczne podziękowania dla 
Dyrektor, opiekunów i podopiecz-
nych Ośrodka, których występ 
dostarczył uczestnikom spotkania 
niezapomnianych wrażeń i dużo 
uśmiechu.

23 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych im. Kazimierza 
Pułaskiego w Gorlicach zostały zorganizowane tegoroczne obchody 
Światowego Dnia Inwalidy.

12 maja br. w ramach gorlickiej kampanii NEFROTEST, osta-
tecznie przebadało się blisko 500 pacjentów. To o 25% więcej niż 
zakładano organizując akcję.
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Podkreśliła to dyrektor 
przedszkola Ewa Przybyłowicz, 
wymieniając podczas przemówie-
nia w trakcie uroczystości inne, 
nie mniej ważne - zwłaszcza dla 
dzieci przymioty Łukasiewicza, 
które zdecydowały o wyborze 

Ignacy Łukasiewicz – patronem przedszkola

Patrona, m.in., że był wspaniałym 
kolegą, dobrym  przyjacielem, 
wielkim patriotą i wzorem pra-
cowitości. A później był występ 
dzieci przygotowany przez Teresę 
Tomasik, Jadwigę Sekułę i Ewę 
Zabierowską.

W zawodach wzięło udział  blisko 200 zawodników z Rosji , 
Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, którzy rywalizowali w kategoriach wie-
kowych U-11, U-13, U-15, U-17, U-19. W tej licznej stawce jedynym 
reprezentantem Małopolski był  gorliczanin Bartosz Piekarz, zawodnik  
Uczniowskiego Klubu Sportowego Badmintona „ Orliki” Ropica Polska. 
Występ na międzynarodowej arenie zakończył się jego dużym sukcesem. 
W grze pojedynczej chłopców U-17  zajął pierwsze miejsce, nie dając 
żadnych szans swoim rówieśnikom, reprezentantom Łotwy, Litwy i 
Estonii. Natomiast w grze podwójnej z Pawłem Lepianką (UKS ,,Kiko’’ 
Zamość) zakończył  rywalizację na  czwartej pozycji. 

Zwycięstwo Gorliczanina na Łotwie

Organizatorem konferencji, 
która odbyła się pod patronatem 
m.in. Burmistrza Gorlic był Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Domowa Opieka Paliatywna DAR 
– MED w Brzozowie, a współor-
ganizatorami: Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, Zakład 
Medycyny i Opieki Paliatywnej, Ka-
tedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk 
o Zdrowiu, Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka 
w Sanoku, Zakład Pielęgniarstwa, 
Instytut Medyczny oraz Fundacja 
„W Trosce o Życie” działająca na 
terenie naszego miasta. 

Do Gorlic przyjechało wielu 
wybitnych specjalistów w tej dzie-
dzinie m.in. dr n. med. Aleksandra 
Ciałkowska - Rysz - konsultant 
krajowy w dziedzinie medycyny 
paliatywnej, dr n. med. Jadwiga 
Pyszkowska – konsultant woje-
wództwa śląskiego i opolskiego, 
prezes Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Paliatywnej, dr n.med. 

O opiece paliatywnej w Gorlicach

Dariusz Kożuchowski – konsultant 
województwa podlaskiego, lek.
med. Andrzej Mruk - konsultant 
województwa podkarpackiego, dr 
n. med. Marcin Janecki – kierownik 
Zakładu Medycyny Paliatywnej 
i Pielęgniarstwa Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, doc.
Elżbieta Cibora – rektor Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w 

Sanoku, dr n. med. Józef Pitera – 
ordynator Podkarpackiego Ośrod-
ka Onkologicznego w Brzozowie, 
dr n. med. Iwona Bednarska-
Żytko – lekarz Warszawskiego 
Hospicjum dla Dzieci, Wojciech 
Mika – przedstawiciel Śląskiego 
Oddziału NFZ w Katowicach. 
Przybyli również goście z Ukrainy: 
S.Petrenko – przedstawiciel Komi-

sji Europejskiej w Brukseli, V.She-
vchuka – przedstawiciel agencji 
rozwoju miasta Vingradow oraz 
osiem pielęgniarek, które tworzą 
i rozwijają opiekę paliatywną w 
tym mieście. 

Na konferencji spotkało się 
ponad 200 osób z całej Polski, któ-
rych zgromadził wspólny cel – po-
znanie nowych rozwiązań w opie-
ce paliatywnej w Polsce. Podczas 
konferencji można było poszerzyć 
wiedzę m.in. z zakresu: organizacji 
i finansowania opieki paliatywnej 
w Polsce, bólu przewlekłego w 
chorobie nowotworowej, podstaw 
prawnych kontraktowania świad-
czeń w rodzaju opieki paliatywno 
– hospicyjnej oraz współpracy 
świadczeniodawców realizujących 
umowy z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Ponadto nie zabrakło 
tematów z zakresu pielęgniarstwa 
i psychologii. Dodatkową częścią 
konferencji była prezentacja firm 
farmaceutycznych. Nie zabrakło 
również stoiska promującego na-
sze miasto, cieszącego się dużym 
zainteresowaniem gości, którzy 
docenili uroki naszego regionu i 
zapowiedzieli powrót w te strony 
już w roli turystów.

15 maja br. w Miejskie Przedszkole nr 4 na Zawodziu odbyła 
się uroczystość nadania imienia. Patronem został wybitnego na-
ukowiec Ignacy Łukasiewicz. Nie przypadkowo Dyrekcja i Rodzice 
wybrali takiego patrona. To właśnie w tej dzielnicy miasta zapłonęła 
pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa skonstruowana przez 
tego wielkiego wynalazcę.

17 maja br. w Gorlicach odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo – szkoleniowa „Opieka 
paliatywna XXI wieku”.

W dniach 17 - 19 maja w Siguldzie na Łotwie odbył się 19 th Yonex International Youth Badminton Tournament of Sigulda.
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Jak co roku na wiosnę 5 Koło 
PTTK w Gorlicach zorganizowało rajd 
pieszy w Pieniny.  Szli niebieskim 
szlakiem ,który prowadził na Trzy 
Korony, a następnie na Sokolicę. Gdy 
wypogodziło się i  zaświeciło słońce 
Pieniny wyglądały jak baśniowa 
kraina, pełna kolorów, świateł i cieni. 
Natomiast 5 maja br. wyjechali na 
wycieczkę pieszo-autokarową do 
Morskiego Oka. Na trasie liczącej 
ok. 20 km mijali m.in. Wodogrzmoty 
Mickiewicza, których nazwa powsta-
ła z inicjatywy Towarzystwa Tatrzań-
skiego z okazji sprowadzenia w 1890 
roku prochów naszego wieszcza na 
Wawel. Piękne widoki i pełna gama 
pogodowa pozwoliły oderwać się 
myślami od miejskiego zgiełku.
Barbara Zasowska, Konrad Miarecki

Opowieści dworów polskich - promocja książki w MBP w Gorlicach

12 maja br. w Gorlicach 
obchodzono Dzień Osób Niepełno-
sprawnych. Z roku na rok coraz wię-
cej osób decyduje się integrować 
z uczestnikami tego szczególnego 
wydarzenia. 

Po mszy świętej w Bazylice 
Mniejszej, która rozpoczęła tego-
roczne obchody, przez ulice naszego 
miasta przeszedł kolorowy pochód 
w II Gorlickim Marszu Żonkilowym 
zmierzającym na Jarmark Pogórzań-
ski. Tam na uczestników wydarzenia 
czekały specjalne piknikowe atrakcje. 
Podczas imprezy burmistrz Witold 
Kochan otrzymał od Stowarzyszenia 
PATRONUS wspierającego głównie 
osoby chore na stwardnienie roz-
siane okolicznościową figurkę wy-
konaną własnoręcznie przez Piotra 
Konopkę – Prezesa stowarzyszenia, 
jako podziękowanie za wsparcie jakie 
miasto udziela osobom niepełno-
sprawnym.

16 maja br. w MBP w Gorlicach 
promowała swoją najnowszą książkę 
"Opowieści dworów polskich" Bogna 
Wernichowska dziennikarka, publicyst-
ka, autorka książek o życiu i obyczajach 
znanych, historycznych postaci dawnej 
Galicji, współpracownik „Przekroju” oraz 
TVP 2. Jest autorka książek, m.in. "Kardy 
i kokardy. Opowieść o hrabinach Potoc-
kich", "Historii z obrączką - czyli pamięt-
nych ślubów", "Tak kochali Galicjanie". 

Piotr Chałupka

W góry, w góry, miły bracie … - Z Kołem PTTK w Gorlicach w Pieniny i do Morskiego Oka

Opuszczamy Miejski Park, 
którego patronem od 90 lat jest 
Wojciech Biechoński – powstaniec 
Powstania Styczniowego, burmistrz 
m. Gorlice 1887-1902. Ławą nad rz. 
Ropą, ul. Słowackiego, 3-go Maja, 
Rynkiem, ul. Stróżowską i ul. Kar-
wacjanów dochodzimy do Cmentarza 
Parafialnego, którego początki sięgają 
przełomu XVIII/XIX w. – od dekretu 
cesarza austriackiego Józefa II naka-
zującego przeniesienie cmentarzy ze 
względów sanitarnych poza obręb 
miasta. Idziemy lewą alejką (alejka 1). 
Po prawej stronie tablica informacyj-
na z planem cmentarza. Za nią alejka 
2 (III sektor, I kwatera), u początku 
której okazały grobowiec rodziny 
Chwastowiczów. Pochowany jest w 
nim Andrzej Chwastowicz – powsta-
niec 1863 r. Był synem carskiego 
oficera, pułkownika Andrija Chwa-
stowa, z którym przybył do Królestwa 
Polskiego, by stłumić powstanie. 
Zamiast toczyć walki z Polakami, 
wraz z podległym oddziałem przeszli 
na stronę powstańców. Gdy oddział 
został rozbity przez Rosjan, ojca, 
Andrija Chwastowa rodacy rozstrze-
lali, zaś syna, młodzieńca niskiego 
wzrostu, uznali za niepełnoletniego i 
wzięli do niewoli. Rodzinny majątek w 
Rosji został skonfiskowany. Andrzej 
został z niewoli wykradziony i pod 
zmienionym nazwiskiem przedostał 
się do Galicji. Tutaj został aresz-
towany przez władze austriackie 
i przetrzymywany w więzieniu na 
Montelupich w Krakowie. Na mocy 
amnestii został zwolniony, zmienił 
nazwisko na Chwastowicz i przybył 
do Siar, gdzie w dworze Dembow-
skich był ogrodnikiem. Ożenił się z 
miejscową sierotą Marią Żebracką 
i przeniósł się do Chorkówki, gdzie 
u Ignacego Łukasiewicza prowadził 
ogród. Tutaj przyszły na świat jego 
dzieci – trzy córki i dwaj synowie. 
Z Chorkówki przeprowadził się do 
majątku Skrzyńskich w Zagórzanach. 
Gdy mieszkańcy Zagórzan spalili 
mu dom, nabył gospodarstwo w 
Stróżówce, zajmował się rolnictwem 
i ogrodnictwem. Po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości otrzymał oby-
watelstwo polskie i wysoką emery-
turę. Zmarł w 1924 r. W testamencie 
zapisał, by jego dzieci nie mieszały 
się do polityki. Pogrzeb Andrzeja 
Chwastowicza był patriotyczną ma-
nifestacją – trumna zmarłego była 

przykryta biało-czerwoną flagą, a 
pochówkowi towarzyszyła Orkiestra 
Honorowa z Nowego Sącza.

 Ruszamy do kolejnego miej-
sca pamięci Powstania Stycznio-
wego  - cofając się do poprzedniej 
zewnętrznej alejki i idąc nią w prawo 
kilkadziesiąt metrów (I sektor, III 
kwatera). Mniej więcej w połowie, 
po lewej stronie dostrzegamy grób z 
dominującym, kamiennym krzyżem. 
To miejsce wiecznego spoczyn-
ku polskiego oficera, powstańca 
dwóch powstań narodowych, Mi-
chała Trzywdara Modzelewskiego. 
Nie był mieszkańcem Ziemi Gorlickiej. 
Urodził się w Warszawie. Pochodził 
z rodziny ziemiańskiej osiedlonej w 
majątku Bieniędzice w Radomskiem. 
Był wychowankiem szkoły o. Pija-
rów na Żoliborzu. Studiował prawo 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
do 1830 r. pracował jako adiunkt 
w Biurze Rady Stanu Królestwa 
Polskiego. Na wieść o wybuchu 
Powstania Listopadowego wstąpił 
do powstańczych oddziałów, walczył 
m.in. pod Ostrołęką. Za waleczność 

był dwukrotnie odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militarii. Po upadku powstania 
osiadł w majątku odziedziczonym po 
ojcu. Dużo pisał, tłumaczył. W 1851 r. 
został aresztowany i przez cztery lata 
władze rosyjskie więziły go w Cytadeli 
Warszawskiej. Następnie skazały go 
na piętnaście lat robót w twierdzy 
dynenburskiej, który to wyrok za-
mieniono na cztery lata katorgi w 
gubernii tobolskiej. Na mocy amnestii 
został w 1858 r. zwolniony i powrócił 
do kraju. Po wybuchu Powstania 
Styczniowego ponownie włączył się 
do walki o wolność Ojczyzny. Został 
komisarzem, a później naczelnikiem 
województwa sandomierskiego. Po 
klęsce powstania został aresztowa-
ny i wpisany na listę zesłańców na 
Syberię. Dzięki staraniom żony nie 
doszło do zesłania, ale ta sytuacja 
osobista i finansowe kłopoty były 
przyczyną opuszczenia Kongresówki 
– Przywiślanego Kraju i wyjazdu do 
Galicji. Zamieszkał u swoich krew-
nych – rodziny Płockich w Ropicy 
Polskiej. Nie mieszkał w dworze tylko 
w oddzielnym, drewnianym budynku 
na poddaszu, niczym pustelnik, sam 
i w ubóstwie. Nikogo nie przyjmo-
wał, dużo pisał, rzadko wychodził z 
domu. Zmarł 6 maja 1883 r. w osa-
motnieniu, ale jako osoba niezwykle 
szanowana w Gorlicach. Przez I 
wojną światową, zanim postawiono 
na cmentarzu Pomnik Powstańców 
1863 r., przy grobie Michała Trzyw-
dara Modzelewskiego odbywały się 
patriotyczne, narodowe uroczystości 
i nabożeństwa, z okazji Konstytucji 3 
Maja, zrywów narodowych, urodzin 
bohaterów i wieszczów narodowych 
prowadzone przez TG „Sokół”

(c.d.n)

SPACERKIEM PO DZIEJACH MIASTA
W 150. ROCZNICĘ ŚLADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO
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II GORLICKI MARSZ ŻONKILOWY W DNIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Opowieści dworów polskich - promocja książki w MBP w Gorlicach

W góry, w góry, miły bracie … - Z Kołem PTTK w Gorlicach w Pieniny i do Morskiego Oka
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GORLICKI MAJ - HISTORYCZNE PIKNIKI, MAJÓWKI

2 maja br. w 98 rocznicę 
Bitwy pod Gorlicami odbył się 
w Sękowej III Piknik Histo-
ryczny - z widowiskiem bata-
listycznym, w którym wzieły 
udział grupy rekonstrukcyjne z 
10 krajów, w tym Grupa Rekon-
strukcji Historycznej "Gorlice 
1915" - łącznie ok. 250 osób. 

Piknik Historyczny 
w Sękowej

MAJÓWKA HISTORYCZNA NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE
15 maja br. liczna grupa słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach uczestniczyła w wycieczce edukacyjno-rekreacyjnej. Pogoda 

dopisała. Przez Sękową, Ropicę Górną, Pętną zmierzali do Banicy, dziś przysiółka Krzywej. Wspaniała gawęda przewodnika, Aleksandra Gucwy, 
przybliżała historię tej krainy – zapisaną w cmentarzach I wojny światowej, pomnikach, zagubionych pośród lasów nieistniejących wsi łemkowskich. 
Mijali pałac Długoszów w Siarach, kościółek wpisany na listę UNESCO w Sękowej, pomnik Władysława Długosza, nekropolie z I wojny światowej na 
wzgórzach, cerkwie w Ropicy Górnej i Pętnej. W Banicy przy pomniku poznali historię zestrzelonego w II wojnie światowej Halifaxa powracającego 
do Włoch z misji pomocy powstańcom Powstania Warszawskiego. W 65 rocznicę, dzięki historycznemu śledztwu i inicjatywie Pana Aleksandra, 
odsłonięto pomnik z nazwiskami wszystkich poległych polskich pilotów. Takiej odsłony oczekuje zapomniany, ukryty w lesie w nieistniejącej wsi 
łemkowskiej Czarne pomnik z 1934 r. ku czci ofiar obozu w Thalerhofie, w którym w czasie I wojny światowej władze Austro-Węgier internowały 
ok. 2000 Łemków zarzucając im sprzyjanie Rosjanom. Przez Jasionkę, dotarli do Radocyny, gdzie w ośrodku szkoleniowym Nadleśnictwa Gorlice 
mogli się posilić upieczoną własnoręcznie kiełbasą. Stąd, przez nieistniejącą wieś Lipna do Zdyni, znanej ze Święta Kultury Łemkowskiej Watry i 
grobu św. Maksyma Gorlickiego – męczennika, przez Gładyszów, Magurę Małastowską, Małastów, Ropicę Górną i Sękową dotarli do Gorlic!


