
Na zbliżające się Święta Wielkanocne
moc serdecznych życzeń
zdrowia, wiary, nadziei oraz wielu łask od Zmartwychwstałego Pana
życzą

Burmistrz Witold Kochan
Przewodniczący RM Bogdan Musiał

Radni Rady Miasta
Rada Redakcyjna „Kuriera”

Ja Jestem drogą i prawdą, i życiem,
nikt nie przychodzi do oJca inaczeJ, Jak tylko przeze mnie
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Uliczki starego miasta

Cicha, Krótka, Wąska, Kręta,
Proste nazwy się pamięta.
Stąd też Stroma no i Krzywa – 
Też prościutko się nazywa.

Obok Krzywej Prosta była,
Aż się straż tu wprowadziła.
Rajcy nazwę więc zmienili,
Tak strażaków docenili!

Na Garbarskiej garbowali,
Przednią skórę wyrabiali
Z której szewcy buty szyli – 
Po robocie piwo pili –

Pewnie w głowie mętlik mieli,
Bo o Szewskiej zapomnieli.
Pamiętali zaś piekarze –
Dali nam Piekarską w darze!

Gorsi od nich też nie byli,
Ci, co garnki nam lepili!
Na Garncarskiej wypalali,
Więc uliczce nazwę dali.

Jest w Gorlicach też Krakowska,
Z nią krzyżuje się Stróżowska.
Do Krakowa prowadziły,
Straże traktów zaś broniły.

Czy ja którąś przeoczyłem?
Może jej nie wymieniłem?
- Oczywiście, Podkościelna
Wasza wiedza jest rzetelna!

Pod kościołem zawsze była,
Do świątyni prowadziła!
Kończę moje wędrowanie
Starych uliczek zwiedzanie …

- Chwila, proszę – mi wybaczcie!
Na Rzeźniczej stanąć raczcie.
Rzeźni już nie zobaczycie –
Takie życie, takie życie!

Coś przemija, coś powstaje,
Dziś osiedla, kiedyś gaje,
Nowe nazwy z patronami
Wolę stare z Pocieszkami!

R. J. Dziubina

aBecadŁo
gorliczanina
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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 51 233 - Łukasz 
Igielski, pok. 7

* Pełnomocnik ds. Uzależnień, tel. 
18 35 51 233 - Piotr Gajda, pok. 7

* 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

Kapliczka przy ul.Krętej 
w Gorlicach, jako najstarszy 
zachowany w oryginale zabytek 
historyczny, jest ewenemen-
tem na skalę europejską. Czasy 
historyczne, motywy jej po-
wstania, symbolika i energia są 
niezwykłe. 

Wiek XVI i pierwsza po-
łowa XVII w. to okres rozwoju 
gorlickiego rzemiosła i handlu. 
Dokument z 1589 roku wymienia: 
krawców, sukienników, płócienni-
ków, kowali, bednarzy, rzeźników, 
piekarzy, szewców i garncarzy.. 
Na początku XVIII wieku było 
reprezentowane blisko 20 zawo-
dów. Kupcy gorliccy posiadali 
kontakty handlowe z Krakowem, 
Nowy Sączem, Bieczem, Jaro-
sławiem a nawet Bardejowem na 
Węgrzech. Miasto było znane z 
targów, na które przybywali kupcy 
z pobliskich Węgier, handlowano 
min. płótnem, skórami, zbożem i 
winem. Na początku XVII wieku 
Gorlice, jak na ówczesne warun-
ki, były dość dużym i ludnym 
miastem. W 1608 roku posiadały 
137 domów i ponad 1200 miesz-
kańców. 

W tamtych wiekach dzie-
siątkowały mieszkańców zarazy 
nazwane „morowym powie-
trzem”, a kolejna nastąpiła w 
1652 roku według zapisków z 
Biecza. 

2 maja 1657 roku w okresie 
„potopu szwedzkiego” oddział 
wojska Jerzego II Rakoczego 
-  sprzymierzeńca Szwedów - 
zdobył dwór Pieniążków, spalił 
należącą do niego połowę miasta 
i wymordował znaczną część jego 
mieszkańców. Po okresie „poto-
pu” miasto liczyło zaledwie 284 
mieszkańców.  

Mimo szeregu klęsk żywio-
łowych - najazdy, pożary, epide-
mie zarazy - i ogólnego kryzysu,  
Gorlice podnosiły się jednak z 
upadku i odbudowały

Król Jan Kazimierz odwie-
dzający sąsiednie miasto Biecz 
o statucie miasta królewskiego, 
jednego z największych w Polsce, 
liczące w tym czasie 3000 miesz-

Przybliżenie historii i podstaw odbudowy zabytkowego obiektu kapliczki i otoczenia przy ul.Krętej 
w Gorlicach.

350 lat gorlickieJ kapliczki
kapliczka przy ul.krętej z 1664 roku

kańców, aby pomóc spalonym 
Gorlicom ustanowił dwa nowe 
jarmarki roczne.

W tym czasie zasiedlano 
pobliskie miejscowości na tzw. 
prawie wołoskim przez migrującą 
ludność pasterską pochodzenia 
wołosko-ruskiego. Kolonizacja 
wołoska wywarła znaczący wpływ 
na handel i dochody miasta, a 
także na ukształtowanie się grupy 
etnicznej Łemków. 

Po soborze trydenckim 
(1545-1563) oprócz ikon i krzyży 
pokutnych nadano oficjalną rolę 
kultu religijnego i głębszego prze-
żywania  przydrożnym figurom i 
kapliczkom. Dla Polaków powstał 
zupełnie nowy wymiar związany 
z potrzebą lokalnego wyraża-
nia patriotyzmu i duchowego 
wzmocnienia, nabrania energii, 
pewności i przekonania do od-
budowy, powstania z upadku, 
zwalczenia zarazy, niepewności 
losu, a szczególne wzbudzenia 
twórczej inspiracji do rozwoju.       

             W takich uwarunko-
waniach historycznych powstała 
duża, trzy-kondygnacyjna kaplicz-
ka murowana na wykutej półce 
skalnej, czworokątna, z wnęka-
mi nawiązująca architekturą do 
Światowida pogańskiego boga 
Słowian. Za budowlą kapliczki 
był mur ochronny miasta wraz 
z wąską bramą, a obok słup 
sygnalizacyjny wypełniony ropą, 
podpalaną w razie zagrożenia. 
Prawdopodobnie takich słupów 
sygnalizacyjnych było więcej ze 
względu na łatwy sposób sy-
gnalizacji na znacznym obszarze 
otaczającym miasto. W miarę 
upływu czasu powstały w mieście 
murowane z cegły, duże kanały, 
których fragmenty znajdują się 
do obecnych czasów pod ulicami 
Piłsudskiego, Piekarskiej, Cichej 
z wylotem przez ul.Krętą w kie-
runku rzeki Ropy. Ze względu 
na różnicę wzniesień terenu przy 
schodach obok kapliczki jest 
głęboka studnia łącząca średnio-
wieczne kanały, którymi - według 
legend - ewakuowała się ludność  
z miasta podczas najazdów i po-

żarów oraz chowała wartościowe 
przedmioty i insygnia miasta.     

Można wnioskować, że miej-
sce było tak odpowiednie i korzyst-
ne, iż nieprzypadkowo zadano sobie 
trud wykucia w skale podstawy, a 
fundatorami tak bogatej kapliczki 
prawdopodobnie była cała ówcze-
sna społeczność. 

Kapliczka i zabudowa otocze-
nia nie tylko chroniła miasto przed 
„wielkim złem” , ale także spełniała 
rolę drogowskazu widocznego do 
obecnych czasów z mostów na 
rzece Ropie. 

Przez całe wieki nie tylko 
mieszkańcy, ale także ówcześni 
możnowładcy, kupcy i pielgrzymi 
wędrujący szlakami przez Gorlice 
zatrzymywali się na „popas” nad 
rzeką Ropą  i udawali się przed 
widoczną i charakterystyczną ka-
pliczkę, gdzie było miejsce modlitw, 
spotkań, refleksji, patriotyzmu, 
uwolnienia się od „złego” i nabrania 
dobrych energii oraz optymizmu na 
dalszą drogę, na dalsze szczęśliwe 
i twórcze życie, zgodę, zrozumienie 
otaczającego nas świata i wyko-
rzystanie możliwości regionalnego 
rozwoju.  

Kapliczka wraz z częścią 
otoczenia przetrwała przez 350 lat 
jako jedyny, ocalały, najstarszy, ory-
ginalny zabytek w mieście Gorlice, 
pomimo licznych najazdów, poża-
rów miasta, I i II wojny światowej.  

Obecne zachłyśnięcie się 
ludzi postępem cywilizacyjnym, 
komputeryzacją, wynalazkami, 
techniką przesuwa na dalszy plan 
wartości ponadczasowe, jak histo-
rię, tradycję, sztukę, patriotyzm. 
Planowana odbudowa kapliczki i 
otoczenia pozwoli uświetnić 350-
lecie jej powstania, przewrócić 
sens wartości ponadczasowych, 
przekazać wartości twórcze i hi-
storyczne następnym pokoleniom 
ludzi, uświadomi iż - pomimo 
przemijania - każdy człowiek  może 
skorzystać z energii tego miejsca do 
realizacji marzeń, nabrania spokoju, 
sensu i optymizmu do dalszego 
twórczego życia.

Społeczny Komitet Odbudowy 
Kapliczki Przy ul.Krętej w Gorlicach.
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NA POSIEDZENIU 
KOMISJI SEJMIKU

21 lutego br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w 
wyjazdowym posiedzeniu komisji 
kultury Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w Szymbarku. 
Jednym z punktów programu była 
prezentacja działalności Muzeum – 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów. 

UROCZYSTA SESJA 
W BOBOWEJ

27 lutego br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w uro-
czystej sesji Rady Miasta Bobowa 
zwołanej z okazji 5 - lecia przywró-
cenia praw miejskich Bobowej.

ZABAWA KARNAWAŁOWA 
ABSTYNENTÓW

1 marca br. burmistrz Wi-
told Kochan uczestniczył w Inte-
gracyjnej Zabawie Karnawałowej 
Klubów Abstynenta w ZSZ w 
Gorlicach. Współorganizatorami 
zabawy był Klub Abstynenta „Egi-
da”, Burmistrz Miasta i Miejska 
Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Gorlicach. 
Uczestniczyły w niej zaprzyjaźnione 
kluby „Horyzont” w Bieczu, „Stara 
Plebania” w Grybowie oraz Klub 
Abstynenta „Arka” z Jasła.

O FUNDUSZACH 
NA KONFERENCJI

5 marca br. burmistrz Wi-
told Kochan uczestniczył w Kon-
ferencji Regionalnej – Fundusze 
Europejskie w Małopolsce, będącej 
kolejną odsłoną Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014 - 2020. Zapre-
zentowany przez marszałka Marka 
Sowę i wicemarszałka Romana 
Ciepielę projekt MRPO zostanie 
przekazany do zaopiniowania przez 
Komisję Europejską. Ostateczny 
budżet zakłada, że Małopolska na 
realizację programu otrzyma z UE 
2,875 mld euro. Przedstawiona 
wersja zawiera już wyniki konsulta-
cji społecznych i pozytywną opinię 
ze strony rządowej. W ramach 
MRPO zaplanowane zostało 12 

serwis z ratUsza
Informacja Burmistrza Miasta Gorlice z działalności za okres 

od 16 lutego do 15 marca 2014 roku

osi priorytetowych. Największe 
wsparcie finansowe, bo aż 52% 
zaplanowanych środków, przezna-
czone będzie na badania i rozwój 
innowacji, teleinformatykę, energe-
tykę, ochronę powietrza, transport 
miejski oraz małe i średnie przed-
siębiorstwa.

ROZMOWY Z DYREKTOREM 
WUP

5 marca br. burmistrz Witold 
Kochan spotkał się z dyrektorem 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Krakowie Andrzejem Martynuską. 
Rozmowa dotyczyła zastosowania 
ewentualnych szczególnych narzę-
dzi wsparcia dla osób zagrożonych 
utratą pracy w jednym z gorlickich 
zakładów przemysłowych.

KONWENT W RATUSZU 

6 marca br. w Urzędzie 
Miejskim w Gorlicach odbyło się 
spotkanie Konwentu Wójtów i 
Burmistrzów Powiatu Gorlickiego. 
Rozmowa dotyczyła organizacji 
obchodów 100. rocznicy bitwy pod 
Gorlicami.

U FILATELISTÓW 
NA JUBILEUSZU

6 marca br. burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w spotkaniu 
jubileuszowym, zorganizowanym 
z okazji 40 - lecia działalności 
gorlickiego Koła Polskiego Związku 
Filatelistów.

W NOWEJ HALI PRODUKCYJNEJ

7 marca br. burmistrz Wi-
told Kochan uczestniczył w uro-
czystości otwarcia  nowej hali w 
Zakładzie Produkcji Zbiorników 
firmy Elpigaz. Inwestycja o warto-
ści ponad 2 mln zł. pozwoli przed-
siębiorstwu na wprowadzenie 
nowego asortymentu i zwiększenie 
produkcji zbiorników LPG.

POROZUMIENIE 
ZE SPÓŁDZIELNIAMI
10 marca br. burmistrz Wi-

told Kochan podpisał porozumie-
nie z zarządami spółdzielni miesz-
kaniowych “Osiedle Młodych” 
i “Małopolska”, które pozwoli, 
przy okazji budowy kanalizacji 
deszczowej na ulicy Konopnickiej, 
na wygospodarowanie miejsca i 
utworzenie nowych miejsc par-
kingowych na terenie Osiedla 
Młodych.

SPOTKANIE 
Z LESZKIEM MILLEREM

10 marca br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się w Urzędzie 
Miejskim z przebywającym z wizytą 
w Gorlicach przewodniczącym 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
Leszkiem Millerem.

U MARSZAŁKA W KRAKOWIE
12 marca br. burmistrz Wi-

told Kochan spotkał się w Krakowie 
z Marszałkiem Województwa Ma-
łopolskiego Markiem Sową oraz z 
Zastępcą Prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 
Janem Musiałem.

WIZYTA U BISKUPA
14 marca br. burmistrz 

Witold Kochan i przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Musiał złożyli 
wizytę biskupowi rzeszowskiemu 
Janowi Wątrobie. Podczas spotka-
nia omówiono realizację uchwały 
Rady Miasta z 2012 roku w sprawie 
ustanowienia Matki Bożej Niepoka-
lanej z gorlickiej Bazyliki patronką 
Miasta.

NA UROCZYSTOŚCI 
OTWARCIA KONSULATU

14 marca br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w 
uroczystości otwarcia Konsulatu 

Rozmowy gorlickiej delega-
cji prowadzone były z Rektorem 
Akademii Sztuk Pięknych prof. 
Stanisławem Tabiszem i z dzie-
kanem Wydziału Konserwacji i 
Restauracji Dzieł Sztuki ASP  prof. 
Martą Lempart-Geratowską.

Dotyczyły one współpracy 
Akademii z miastem i powiatem 
gorlickim w dziele ratowania i 
rewitalizacji zabytków regionu. 
Zebrani zgodzili się z propozycją 

wspÓŁpraca z asp
26 marca br. w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych odbyły 

się rozmowy Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Parafialnego 
w Gorlicach  z  rektorem tej uczelni.

Generalnego Węgier w Krako-
wie. Otwarcia placówki dokonali 
ministrowie spraw zagranicznych 
Polski i Węgier Radosław Sikorski 
oraz Janos Martonyi. Stanowisko 
Konsula generalnego Węgier obję-
ła Adrienne Koermendy.

O EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ

14 marca br. zastępca bur-
mistrza Janusz Fugiel uczestniczył 
w zorganizowanej w Starostwie 
Powiatowym w Gorlicach spotka-
niu, podczas którego omówiono 
założenia „Planu efektywności 
energetycznej Powiatu Gorlickie-
go”. Głównym tematem spotkania 
było przedstawienie roli jednostek 
samorządu terytorialnego w reali-
zacji zadań z zakresu energetyki. 
W konsultacjach uczestniczyli 
członkowie Lokalnej Grupy Wspar-
cia projektu Vis Nova - międzyna-
rodowego projektu dotyczącego 
wykorzystania energii, w tym 
szczególnie ze źródeł odnawial-
nych, poprzez zastosowanie no-
woczesnych technologii.  

OTWARCIE MEMORIAŁU

15 marca br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w 
uroczystości otwarcia VII Między-
narodowego Memoriału im. Sta-
nisława Elmera w piłce siatkowej 
dziewcząt. Rozgrywki, w których 
uczestniczyło ponad 20 zespołów 
przeprowadzono w kategorii mło-
dziczek i kadetek. 

NIEPEŁNOSPRAWNI AKTORZY

Urząd Miejski w Gorlicach 
oraz Gorlickie Centrum Kultury 
przeprowadziły nabór chętnych osób 
niepełnosprawnych do powstającej 
grupy teatralnej. Pomysł utworzenia 
teatru, w którym główne role będą 
tworzyć osoby niepełnosprawne to 
kolejne przedsięwzięcie mające na 
celu integrację środowiska osób  nie-
pełnosprawnych, ale przede wszyst-
kim próba przełamania kolejnych 
barier i stereotypów. Akces do grupy 
teatralnej zgłosiło ok. 20 osób.

rektora prof. St. Tabisza, aby 
współpracę tę poszerzyć o dalsze 
tematy np. organizację plenerów 
artystycznych czy zlecanie tema-
tów prac naukowych.

W najbliższym czasie ASP 
w Krakowie, po podpisaniu sto-
sownej umowy, skieruje część 
studentów Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki do prac 

przy rewitalizacji nagrobków gor-
lickiego cmentarza parafialnego.

W spotkaniu wzięli udział 
burmistrz Gorlic Witold Kochan, 
starosta gorlicki Mirosław Wę-
drychowicz, proboszcz parafii 
NNMP w Gorlicach ks. Stanisław 
Ruszel, prezes Zarządu Towa-
rzystwa Opieki nad Zabytkami dr 
Andrzej Welc, dyrektor Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
Zdzisław Tohl.
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Najważniejszym źródłem 
dochodów podatkowych każdej 
gminy są udziały w podatku do-
chodowym od osób fizycznych i 
podmiotów prawnych prowadzą-
cych działalność na terenie gminy 
oraz podatki od nieruchomości od 
osób prawnych i fizycznych. 

Wysokość wpływów z po-
datków, szczególnie w przypadku 
podatku dochodowego (którego 
stawka jest taka sama na terenie 
całego państwa), zależna jest 

gorlice wysoko w rankingU gmin
raport podatkowy

Ministerstwo Finansów opublikowało ranking pozycjonujący gminy pod względem dochodów 
podatkowych przypadających na jednego mieszkańca.

w dużym stopniu od poziomu 
dochodów mieszkańców oraz 
przedsiębiorstw.

W rankingu Ministerstwa 
sklasyfikowano wszystkie 2479 
polskie gminy. W tym zestawieniu 
Miasto Gorlice plasuje się na 470. 
miejscu z dochodami podatko-
wymi w wysokości 1348 zł. na 
mieszkańca.

Biorąc pod uwagę jedynie 
gminy z Małopolski, Gorlice zajmu-
ją 17. miejsce spośród 182 gmin z 

na tropach serca …”
wolontariat edUkacJą oBywatelską

„Na tropach serca...” to motto przewodnie tegorocznej Szkoły Wolontariatu, która odbyła się w 
Jodłówce Tuchowskiej.

Wzięło w niej udział 210 wo-
lontariuszy ze Szkolnych Klubów Wo-
lontariatu (działających przy Lokalnym 
Centrum Wolontariatu w Gorlicach) 
wraz ze swoimi koordynatorami. 
Codziennie wolontariusze uczestni-
czyli w trzygodzinnych warsztatach 
i dwugodzinnych wykładach opra-
cowywanych według autorskiego 
programu „Wolontariat elementem 
działań obywatelskich”. Zajęcia po-
prowadzili instruktorzy z Oratorium w 
Bydgoszczy. Dzięki zajęciom, młodzi 
wolontariusze mogli doskonalić i 

utrwalać swoje umiejętności. Zimowa 
Szkoła Wolontariatu, to część projektu 
„Wolontariat Edukacją Obywatelską”, 
realizowanego przez Kwiatonowickie 
Stowarzyszenie HOMINI przy współ-
pracy z Gminą Gorlice, Miastem Gor-
lice oraz Starostwem Powiatowym 
w Gorlicach. Jego celem jest rozwój 
aktywności i postaw obywatelskich 
wśród młodzieży gimnazjalnej zrze-
szonej w 14 Szkolnych Klubach 
Wolontariatu ze szkół w Binarowej, 
Bystrej, Zagórzan, Stróżówki, Szym-
barku, Ropicy Polskiej, Klęczan, 
Kobylanki, Kwiatonowic, Biecza, Siar 
oraz Gorlic (MZS nr1, MZS nr 3, 
MZS nr 5). Projekt dofinansowany 
w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych Grantu Blokowego 
Szwajcarsko - Polskiego Programu 
Współpracy.

terenu województwa.  Największe 
dochody mają Bukowno (1928 
zł. na mieszkańca), Wielka Wieś 
(1823 zł.) i Niepołomice (1808 zł.). 
W czołówce znajdują się również 
Trzebinia, Bolesław, Zakopane, 
Kraków, Oświęcim, Zabierzów i 
Skawina.

Warto tutaj zacytować wy-
powiedź komentującego ranking 
dla „Gazety Krakowskiej” Anatola 
Władyki, wicedyrektora  Mało-
polskiego Instytutu Samorządu 

Terytorialnego i Administracji : 
„Najważniejsze jest położenie. 
Jeżeli gmina ma zasoby naturalne 
albo znajduje się blisko wielkiego 
miasta – jest łatwiej”. 

Pozostałe gminy z powiatu 
gorlickiego mają następujące do-
chody: Uście Gorlickie 690 zł. na 
mieszkańca, Sękowa 688 zł, Biecz 
667 zł., gmina wiejska Gorlice 624 
zł., Lipinki 587 zł., Łużna 458 zł., 
Moszczenica 441 zł., Bobowa 420 
zł., Ropa 349 zł.

Dodajmy, że z roku na rok 
wpływy z udziału z podatku docho-
dowego zasilające budżet Miasta 
Gorlice rosną. W 2010 roku było 
to 12,7 mln zł., w 2013 roku – 15,8 
mln zł. (wzrost o ok. 20%). Podob-
nie kształtuje się wzrost wpływów z 
podatku od nieruchomości.

Prace zostały wykonane na 
przełomie lutego i marca przez 
Miejski Zakład Usług Komu-

rUszyŁ sezon remontowo-inwestycyJny
chodnik na BlichU, Ulica kochanowskiego

Wyjątkowo łaskawa tegoroczna zima umożliwiła rozpoczęcie sezonu remontowo - inwestycyjnego. 
Pierwszym wykonanym zadaniem była przebudowa chodnika na odcinku ulicy Blich.

nalnych. Na 130 – metrowym 
odcinku chodnika przy ulicy Blich 
wymieniono zniszczone płyty na 

kostkę betonową wibropraso-
waną, wykonano także obrzeża 
betonowe i krawężniki. Widoczny 
na zdjęciach nowy chodnik został 
doprowadzony od wyremontowa-
nego kilka lat temu odcinka poło-
żonego bliżej centrum miasta do 
schodów prowadzących z Blichu 
na ulicę Słoneczną. 

W tym samym okresie 
przeprowadzono rozbiórkę bu-
dynku po byłej piekarni przy ulicy 

Kościuszki.

Wiosenna aura pozwoliła 
także na rozpoczęcie jednej z 
największych miejskich inwestycji 
drogowych – remontu odcinka 
ulicy Kochanowskiego. Pierwszy 
etapem prac jest wymiana starych 
płyt obustronnego chodnika; 
zostanie tu ułożona kostka be-
tonowa. 

W ramach tej inwestycji 
prowadzonej na odcinku ulicy o 
długości 160 metrów (od skrzyżo-
wania z ulicą Szpitalną w kierunku 
Siar) przewiduje się wymianę 
nawierzchni drogowej – ułożenie 
nakładki bitumicznej i dwóch 
warstw asfaltu, wymianę chod-
nika oraz dostosowanie wjazdów 
indywidualnych.
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Joanna Bubak, wystąpiła 
z wnioskiem o doświetlenie ulicy 
Sikorskiego – bocznej.

(Odp. :  Jeśl i  wystąpią 
oszczędności budżetowe będę 
czynił starania o wprowadzenia 
tego zadania do budżetu w za-
kresie opracowania dokumentacji 
projektowej).

Radna po raz kolejny inter-
pelowała w sprawie naprawy ulicy 
Wyszyńskiego – bocznej należącej 
do rafinerii nafty.

(Odp.: Urząd nie może wy-

radni interpelUJą – BUrmistrz odpowiada
interpelacje z lutowej sesji rady miasta

W pierwszsej dokonali 
zmiany budżetu miasta gorlice 
oraz Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice na 2014 r. Zgodnie ze 
zmianami zwiększono plan do-
chodów budżetu miasta na 2014 
r. z kilku źródeł o 664.678 zł, 
równocześnie zmniejszając kwotę 
zaplanowaną w budżecie z tytułu  
subwencji oświatowej o 164.888 
zł. Ogółem dochody ulegają zatem 
zwiększeniu o 499.790 zł.

Zwiększone wpływy  bu-
dżetu  pochodzić będą: z dotacji 
celowej przyznanej miastu przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfry-
zacji w kwocie 100.000 zł na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych; 
ze zwrotu z Urzędu Skarbowego 
podatku VAT od wydatków na 
administrację za lata 2011-2012 
w kwocie 254.000 zł.  W ustawie 
o VAT brak jest jednoznacznej 
regulacji w zakresie możliwości 
rozliczania podatku dla działalno-
ści gmin, gdyż wykonują one co do 
zasady czynności niepodlegające 
opodatkowaniu. Trudno jest wy-
dzielić obszary związane tylko z 
działalnością opodatkowaną. Pod-
stawą do rozliczenia stała się do-
piero uchwała NSA z 24.10.2011 
r., która dała prawo gminom do 
rozliczania podatku VAT od wy-
datków związanych jednocześnie 
z czynnościami opodatkowanymi 
i nieopodatkowanymi przy za-
stosowaniu proporcji sprzedaży 
opodatkowanej i nieopodatko-
wanej. Korzystając z tego prawa 
urząd dokonał rozliczenia podatku 
za lata 2011 i 2012 r. uzyskując 

zwrot podatku w wysokości 254 
tys. zł.; ze zwrotu przez Związek 
Gmin Ziemi Gorlickiej kwoty w 
wysokości 296.578 zł, która sta-
nowi rozliczenie poniesionych 
przez miasto w latach poprzednich 
nakladów na termomodernizację 
obiektów użyteczności publicznej. 
Łącznie ze zwrotu zostało już za-
planowane w budżecie 2.368.366 
zł. Miasto nie zna dokładnie wyso-
kości kwoty jaką otrzyma ZGZG z 
NFOS i G w Warszawie i zwróci 
poszczególnym gminom.; z od-
szkodowania otrzymanego przez 
MZS Nr 5 w kwocie 14.100 zł za 
uszkodzenia budynku szkoły w 
wyniku huraganu.

Decyzją Ministra Finansów 
zmniejszona została dla miasta 
Gorlice subwencja oświatowa  o 
164.888 zł. Wyliczenia ostatecz-
nych kwot dla poszczególnych 
j.s.t. dokonało Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej w oparciu o 
liczbę uczniów w roku szkolnym 
2013/214. Subwencja oświatowa 
dla naszego miasta na 2014 r. jest 
niższa o 156.882 zł od subwencji 
przyznanej na 2013 r. Zmniejsze-
nie dochodów z subwencji zostaje 
zrekompensowane wprowadzony-
mi wyżej wymienionymi  dodatko-
wymi dochodami budżetu. 

Plan wydatków budżetu 
miasta na 2014 r. ulega zwięk-
szeniu  ogółem o 499.790 zł, z 
tego  wydatki bieżące zwiększa 
się o 378.790 zł a wydatki ma-
jątkowe ulegają zwiększeniu  o 
121.000 zł. Z tych 378.790 na 
lokalny transport przeznacza się 

dodatkowo 85.000 zł. Środki 
finansowe zostaną wydatkowane 
na dopłaty do udziałów miasta w 
MZK Spółka z o.o., które zostaną 
przeznaczone na sfinansowanie 
szeregu remontów poprawiają-
cych estetykę i wygląd budynku. 
Prace obejmują wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, montaż 
nowych parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych, wyremontowanie 
pomieszczeń socjalnych, remont 
korytarza na parterze, piętrze i 
klatce schodowej  wewnętrznej 
i zewnętrznej oraz modernizację 
stacji paliw. Koszt w/w prac wy-
szacowano na około 200 tys. zł.

Na remonty bieżące dróg 
miejskich zwiększa się nakłady 
o 100.000 zł. Dodatkowe środki 
pozwolą na przeprowadzenie 
remontu rowów przydrożnych, 
obniżenie poboczy, umocnienie 
skarp płytami ażurowymi oraz 
remonty przepustów pod drogami. 
W ubiegłym roku ze względu na 
niewystarczające środki ten zakres 
prac został zaniedbany. Na re-
mont przepustu na cieku do rzeki 
Ropy w ciągu ul. Blich w ramach 
środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych  przeznaczy się 
125.000 zł. 

W dziale „Oświata i wycho-
wanie” zwiększenie wydatków wy-
nosi 63.773 zł.  Środki pochodzą 
z uzyskanych dochodów przez 
placówki oświatowe. Zgodnie 
z wnioskiem MZS Nr 4  kwota 
49.673 zł zostanie skierowana na 
realizację Projektu Comenius – 
program „Uczenie się przez całe 

życie”. Na ten cel w 2013 roku 
wpłynęło 66.880 zł, wykorzystano 
17.472 zł. MZS Nr 5 przyznane 
odszkodowanie w kwocie 14.100 
zł wydatkuje się  na wykonanie 
remontu zniszczonego dachu.

W dziale „Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej”  
wprowadza się środki niewyko-
rzystane w 2013 roku w kwocie 
5.017 zł na realizację projektu 
współfinansowanego w ramach 
EFS  na projekt „Daj sobie szansę, 
Tobie też się uda”. Program jest 
kontynuowany w bieżącym roku.

O 121.000 zł wydatki ma-
jątkowe, przeznaczając 5000 zł 
na oświetlenie ul. Sikorskiego 
(bocznej), opracowanie dokumen-
tacji projektowej oraz 96 000 na 
place zabaw a 20 000 zł na zakup 
urządzeń do wyposażenia bojsk 
sportowych na Osiedlu Młodych 
Ważną uchwałą podjętą na LXIII 
Sesji Rady miasta jest uchwała 
o powołaniu Gorlickiej Rady Se-
niorów i nadanie jej statutu. O 
przyjęcie takiej uchwały wniosko-
wał Pełnomocnik Burmistrza ds 
społecznych. W uzasadnieniu pod-
kreślał, że celem powołania Gorlic-
kiej Rady Seniorów jest aktywne i 
kompetentne przeciwdziałanie wy-
kluczaniu najstarszego pokolenia z 
uczestnictwa w życiu społecznym 
oraz stworzenie warunków na 
solidarności międzypokoleniowej. 
Takie rady powstały już w wielu 
miastach polskich i są odpowie-
dzią na zapotrzebowanie osób 
starszych. Poparcie dla utworzenia 
Gorlickiej Rady Seniorów wyraziły 
organizacje społeczne działające 
na rzecz seniorów na terenie na-
szego miasta - Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Uniwersy-
tet Złotego Wieku, Klub Atrakcyjni 
i Aktywni, Grupa Młodzi Duchem, 
Lokalne Centrum Wolontariatu i 
Zarządy Osiedli.

Xliii sesJa rady miasta gorlice
27 marca br. obradowała 43 Sesja Rady Miasta. Zgodnie z porządkiem obrad radni wysłuchali 

informacji o sytuacji na gorlickim rynku pracy, który przedstawiła dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy 
w Gorlicach Barbara Baczyńska, zapoznali się z informacją Burmistrza za okres międzysesyjny od 16 
lutego do 15 marca 2014 r., wysłuchali odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesj RM, 
złożyli nowe interpelacje oraz przyjęli 8 uchwał.

datkować środków na realizację 
zadań na gruntach nie będących 
własnością miasta).

Radna zwróciła się również 
o pomoc w ustaleniu kto jest 
zobowiązany do odśnieżania i 
czyszczenia chodnika przy ulicy 
Wyszyńskiego, naprzeciw rafinerii, 
od strony byłego kasyna. 

(Odp.: Zgodnie z ustawą o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach obowiązek oczyszczania 
chodnika należy do właścicieli 
przyległych posesji).

Maria Czeszyk, w imieniu 
wielu mieszkańców Gorlic wyraziła 
protest w sprawie likwidacji biura 
obsługi klienta firmy TAURON w 

Gorlicach.

(Odp: TAURON przedłużył 
okres funkcjonowania biura ob-
sługi klienta w Gorlicach o kolejne 
3 miesiące. Będą podejmował 
dalsze próby w celu kontynuacji 
działalności tego Biura).

Radna zwróciła się również 
o informację na temat braku konty-
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nuacji w tym roku działań inwesty-
cyjnych na osiedlu Dębina. 

(Odp: Roboty ze względu 
na duże całościowe koszty pro-
wadzone są etapami. Zakres robót 
drogowych prowadzonych w 2013 
roku na ulicy Dębowej wyelimino-
wał w znacznym stopniu zalewanie 
niżej położonych budynków, wybu-
dowano również pewien odcinek 
oświetlenia. Kontynuacja robót na 
tej ulicy przewidziana jest w latach 
2015-16. Budowa łącznika ulicy 
Paderewskiego i Andersa będzie 
możliwa po przejęciu gruntów 
prywatnych znajdujących się w 
pasie drogowym. W II kwartale 
bieżącego roku oświetlona zosta-
nie ulica Paderewskiego wraz z 
parkingiem).

Jolanta Dobek, Henryk 
Plato i Krzysztof Wroński wystąpili 
o podjęcie starań w celu realizacji 
przez Powiat i Miasto remontu 
chodnika przy ulicy Krakowskiej, 
na odcinku od ulicy Słonecznej do 
Partyzantów.

(Odp.: Wystąpiłem z wnio-
skiem do Starosty o przeprowa-
dzenie remontu tego chodnika, 
deklarując 50 – procentowy wkład 
własny Miasta. Zarząd Powiatu 
podejmie decyzję w tej sprawie w 
drugim półroczu 2014 roku).

Ryszard Ludwin, zapro-
ponował, by poszerzyć zakres 
inwestycji – przebudowy 100-
metrowego odcinka ulicy Ko-
ściuszki – bocznej, tak aby zmo-
dernizować całą tę ulicę.

(Odp: W dalszym ciągu nie 
jest uregulowany stan prawny grun-
tów niezbędnych do realizacji całej 
ulicy, Miasto podejmuje działania w 
tym zakresie. Ponadto opracowany 
kosztorys robót na całym odcinku 
trzykrotnie przewyższa zapisaną w 
budżecie kwotę obejmującą prace 
na 100-metrowym odcinku). 

Radny wystąpił również 
z prośbą o ukończenie regulacji 
prawa własności działek ewi-
dencyjnych stanowiących ulicę 
Gałczyńskiego.

(Odp. : Od końca 2010 roku 
postępowanie w tej sprawie to-
czy się w Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Sprawa zostanie 
ostatecznie załatwiona z chwilą 
otrzymania i uprawomocnienia się 
decyzji Wojewody).

Halina Marszałek, interpe-
lowała w sprawie zabezpieczenia 
płytami wielootworowymi skarpy 

przy ulicy Granicznej, w pobliżu 
posesji p. Nowaka i p. Kwarciń-
skiego.

(Odp.: Prace te zostaną 
wykonane w niezbędnym zakresie 
do końca maja 2014 roku).

Bogdan Musiał, poprosił 
o przedstawienie harmonogramu 
prac nad budową cmentarza przy 
ulicy Dukielskiej zwracając uwagę 
na kończące się miejsca grzebalne  
na cmentarzu komunalnym przy 
ulicy Krakowskiej.

(Odp.: Harmonogram zo-
stanie przedstawiony dopiero po 
przejęciu gruntów pod budowę 
cmentarza przez Miasto. Obecnie 
wciąż trwają procedury mające na 
celu przejęcie nieodpłatnie terenu 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa). 

Alicja Nowak, poprosiła 
o informację w sprawie realizacji 
przez Gminę obowiązkowego za-
dania dożywiania dzieci. Zwróciła 
się o informacje na temat zakresu 
pomocy w ostatnich miesiącach 
ubiegłego roku oraz na początku 
bieżącego oraz na temat ilości dzie-
ci objętych dożywianiem podczas 
ferii zimowych. Pytała również o 
to, od kiedy może być realizowany 
na terenie Gorlic rządowy pro-
gram pomocy państwa w zakresie 
dożywiania na lata 2014-2020. W 
drugiej części interpelacji radna 
dopytała, dlaczego na grudniowej 
sesji Burmistrz nie przedłożył Ra-
dzie uchwały dotyczącej dożywia-
nia, a MOPS uzależniał realizację 
zapisów ustawy o pomocy spo-
łecznej od podjęcia tejże uchwały 
przez Radę.

(Odp.: MOPS na bieżąco 
realizuje zapisy ustawy o pomocy 
społecznej, w tym w zakresie 
dożywiania. Zadanie to również 
realizowano od 1 stycznia 2014 
roku. Każda osoba potrzebująca 
pomocy w formie posiłku mogła z 
niej skorzystać w oparciu o prze-
pisy ustawy o pomocy społecznej. 
Program pomocy państwa w 
zakresie dożywiania jest rządowym 
programem finansowego wspiera-
nia gmin – Miasto chętnie z takiej 
pomocy korzysta. W ostatnich 
miesiącach ubiegłego roku, korzy-
stając z finansowania Wojewody z 
dożywiania korzystało średnio ok. 
400 dzieci, w styczniu 2014 roku 
190 dzieci – tylko przy udziale 
środków własnych. W trakcie ferii 
z posiłku skorzystało 47 dzieci. 
Uchwała Rady o przystąpieniu do 

programu rządowego weszła w 
życie 21 lutego 2014, ale z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia. Zde-
cydowana większość małopolskich 
gmin podjęła stosowne uchwały 
w styczniu 2014 roku, co dowodzi 
prawidłowego postępowania w tej 
sprawie. Do MOPS w ostatnim cza-
sie nie wpłynęło żadne zgłoszenie 
lub skarga, iż jakaś osoba nie ma 
zabezpieczonej pomocy w formie 
posiłku).

Radna pytała też, czy została 
podpisana umowa na użytkowanie 
wieczyste placu przy Ogrodowej 
oraz czy wpłynęła już pierwsza 
transza opłaty za użytkowanie.

(Odp.: Tak, umowa została 
podpisana 20 grudnia 2013 roku. 
Całość pierwszej opłaty rocznej w 
wysokości 171 tys. złotych została 
zapłacona przed podpisaniem 
umowy).

W kolejnej interpelacji rad-
na zaproponowała, by przenieść 
przystanek autobusowy z ulicy 
Legionów na istniejący przystanek 
przy ulicy Bardiowskiej.

(Odp.: Przystanek przy ulicy 
Bardiowskiej nie zastąpiłby przy-
stanku przy ulicy Bieckiej w odnie-
sieniu do linii, które nie przebiegają 
przez ulice Bardiowską. Badania 
poziomu hałasu przeprowadzone 
przez Inspekcję Ochrony Środo-
wiska wykazały, że nie zostały 
przekroczone dopuszczalne jego 
poziomy. Komisja Infrastruktury i 
Inwestycji Rady Miasta ponownie 
analizując to zagadnienie, podtrzy-
mała swoje stanowisko o braku 
zgody na likwidację przystanku).

W ostatniej interpelacji rad-
na zaproponowała, biorąc pod 
uwagę dobrą kondycję finansów 
Miasta, obniżenie stawek podatku 
od nieruchomości, proszą bur-
mistrza o ustosunkowanie się do 
przygotowanego przez nią projektu 
uchwały w tej sprawie. 

(Odp.: Zmiana stawki po-
datku lokalnego w trakcie roku 
kalendarzowego powoduje sze-
reg komplikacji natury prawnej 
i finansowej związanych m.in. z 
doręczeniem decyzji, dostosowa-
niem programów komputerowych, 
zwrotami uiszczonych za cały 
rok podatków. Przyjęcie projektu 
uchwały spowodowałoby zmniej-
szenie należności budżetowych w 
2014 rok o 1,4 mln zł.. Mając na 
uwadze trudną sytuację materialną 
wielu mieszkańców podjęto decy-
zję o niepodwyższaniu na 2014 rok 

podatku od nieruchomości i od 
środków transportowych).

Kazimierz Sterkowicz, po-
prosił o interwencję w Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich związaną z 
remontem nawierzchni ulic Dukiel-
skiej i Sienkiewicza.

(Odp.: Wystosowałem od-
powiednią prośbę do zarządcy dróg 
wojewódzkich. W ostatnim latach 
Zarząd Dróg Wojewódzkich prze-
prowadził niezbędne remonty na 
swoich drogach na terenie miasta 
w ramach bieżącego utrzymania).

Jadwiga Wójtowicz, pro-
siła o przedstawienie wyników 
finansowych sezonu 2013/2014 
związanych z funkcjonowaniem 
sztucznego lodowiska.

(Odp.: Taka analiza została 
Pani Radnej dostarczona. Koszty 
w ubiegłym roku (bez grudnia) 
wyniosły 287 tys. zł. natomiast 
od grudnia 2013 do końca lutego 
2014 roiku 194 tys. zł. Przychody 
w analogicznych okresach - odpo-
wiednio 82 tys. zł i 106 tys. zł.).

W drugiej interpelacji rad-
na, wyrażając żal, że nie została 
zaproszona na spotkanie z wy-
konawcą skateparku prosiła o 
informacje związane z realizacją 
tej inwestycji.

(Odp.: Radni nie zostali 
zaproszeni na spotkanie, ponie-
waż miało ono charakter roboczy. 
Wszystkie informacje na temat 
przetargu na wykonanie skateparku 
dostępne są na stronie interneto-
wej Urzędu. Pani Radna otrzymała 
także protokół ze spotkania wraz z 
harmonogramem robót).

W kolejnej interpelacji radna 
po raz kolejny podniosła problem 
udostępnienia pomieszczeń Domu 
Polsko – Słowackiego dla potrzeb 
grupy turystycznej.

(Odp.: Powtarzając odpo-
wiedź z poprzedniej sesji – pro-
wadzę rozmowy z tą „grupą tury-
styczną”; obiecałem rozwiązanie 
problemu do końca marca).

W ostatniej interpelacji rad-
na zawnioskowała o wydanie za-
rządzenia Burmistrza zakazującego 
wynajem pomieszczeń w miejskich 
budynkach użyteczności publicznej 
na potrzeby komercyjne.

(Odp.: Osoby zarządzające 
instytucjami miejskimi mają pra-
wo do wynajmu pomieszczeń, ale 
również obowiązek dbania o dobry 
wizerunek, za co biorą odpowie-
dzialność).
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W spotkaniu uczestniczyli 
dyrektorzy szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu 
powiatu i miasta Gorlice oraz 
psycholodzy i pedagodzy z tych 
placówek. 

U podłoża spotkania leży 
dokonywana przez Komendę Po-
wiatową Policji w Gorlicach bieżą-
ca analiza poziomu przestępczości 
nieletnich oraz sygnały napływają-
ce do Policji ze strony nauczycieli, 
które wskazują, że mamy do czy-
nienia ze stale pogarszającą się sy-
tuacją w tym względzie. Zachodzi 
zatem konieczność podejmowania 
bardziej zdecydowanych działań 
zapobiegających przestępczości 
oraz demoralizacji nieletnich. W 
tym zakresie niezbędna wydaje się 
także interdyscyplinarna i wielo-
platformowa współpraca wszyst-
kich osób i instytucji zaangażo-
wanych w proces wychowania i 
nauki. W związku z tym do udziału 
w debacie społecznej zaproszono 
dyrektorów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjlanych, psycho-
logów, pedagogów oraz  osoby 
działające w obszarze profilaktyki. 
W debacie uczestniczył również 
Pełnomocnik Burmistrza Gorlic 
ds. profilaktyki Piotr Gajda.

Debata służyła zapoznaniu 
się z problemem przestępczości 
i demoralizacji młodzieży oraz 
dyskusji na ten temat i wypraco-
waniu procedur dalszej skutecznej 
współpracy.

naUczyciel Jako fUnkcJonariUsz pUBliczny
W Powiatowym Centrum Edukacji odbyła się debata „Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny 

– prawa i obowiązki”.

Zajęcia poprowadzili pod-
insp. Piotr Prokipczuk – naczelnik 
Wydziału Kryminalnego KP Policji 
w Gorlicach, Tomasz Gubała – 
profilaktyk z Ośrodka Profilaktyki 
Problemowej w Ojcowie oraz asp. 
Grzegorz Szczepanek – oficer pra-
sowy KP Policji w Gorlicach.

Przybliżyli zebranym te-
matykę odpowiedzialności kar-
nej osób nieletnich i dorosłych, 

a szczególnie uczniów, wobec 
nauczycieli jako funkcjonariuszy 
publicznych w kontekście zapi-
sów Kodeksu Karnego, Kodeksu 
Postępowania Cywilnego oraz 
ustawy o postępowaniu w spra-
wach z nieletnimi. Wskazywali na  
zagrożenia  i wskazywali na prawa 
jakie mają nauczyciele, by chronić 
się przed   niewłaściwymi zacho-
waniami oraz przestępstwami 

popełnianymi przez uczniów. 

Równocześnie zwrócono 
uwagę na konieczność poszukiwa-
nia i wskazywania dzieciom i mło-
dzieży prawdziwych autorytetów, 
rozpoznawania autorytetu mistrza 
od idola oraz uświadamiania 
rodzicom i nauczycielom, że to 
właśnie autorytet daje poczucie 
bezpieczeństwa i miłości. 

 

place zaBaw i Boisko
Dzięki uchwale podjętej podczas marcowej sesji Rady Mia-

sta, możliwe będzie wyposażenie dwóch placów zabaw oraz boiska 
sportowego. Na wniosek Burmistrza Gorlic Radni przyjęli uchwałę 
o zmianach w budżecie Miasta.

Wśród nowych pozycji bu-
dżetowych znalazły się m.in. bu-
dowa i doposażenie dwóch placów 
zabaw. Chodzi o place na osiedlu 
bloków przy ulicy Kościuszki (na 
ten cel przeznaczono 56 tys. zł.) oraz 
przy ulicy Batorego (40 tys. zł.).

Ponadto z budżetu Miasta 
zakupione zostaną urządzenia do 
wyposażenia boisk sportowych na 
Osiedlu Młodych(20 tys. zł.) oraz 
opracowana zostanie dokumenta-
cja techniczna na oświetlenie ulicy 
Sikorskiego – bocznej.
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Wywóz odpadów komunal-
nych zmieszanych gromadzonych 
w pojemnikach lub workach będą-
cych własnością właścicieli nie-
ruchomości odbywa się  według 
następujących zasad: 

• Odbiór odpadów z jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
odbywa się raz na 2 tygodnie 
- zgodnie z dostarczonym 
harmonogramem. 

• Odbiór odpadów z wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
odbywa się w miarę potrzeb 
po zapełnieniu się pojemnika. 
Stan napełnienia kontroluje na 
bieżąco Wykonawca. 

• Odbiór odpadów z zakładów 
pracy, punktów handlowych, 
obiektów użyteczności pu-
blicznej i innych podmiotów 
odbywa się zgodnie z zapotrze-
bowaniem lecz nie częściej niż 
raz na tydzień i nie rzadziej niż 
raz na 2 tygodnie. Terminy wy-
wozu z w/w miejsc Wykonawca 
ustala bezpośrednio z zaintere-
sowanymi podmiotami.

Odbiór odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych odbywa się 
według następujących zasad: 

• Odbiór odpadów prowadzony 
w miarę zapotrzebowania, po 
każdorazowym zgłoszeniu  
takiej konieczności do Urzędu 
Miejskiego.W zgłoszeniu nale-
ży podać adres nieruchomości, 
dane osoby zgłaszającej, orien-
tacyjną ilość odpadów oraz 
termin odbioru odpadów lub 
termin podstawienia pojemni-
ka na odpady.W zależności od 
ilości odpadów Wykonawca 
odbiera odpady złożone przez 
osobę zgłaszającą w uzgod-
nionym miejscu w workach 
o podwyższonej wytrzymało-
ści; podstawia w uzgodnione 
miejsce w terminie do 3 dni 
od dnia otrzymania zgłoszenia 
pojemnik na odpady na okres 
maksymalnie 3 dni – umiesz-
czenie odpadów w pojemniku 
należy do osoby zgłaszającej. 
Następnie Wykonawca usuwa 
napełniony pojemnik.

Odbiór odpadów wielko-

system gospodarki odpadami  - informacJa za 2013  rok
Nowy system gospodarki odpadami funkcjonuje w naszym mieście od stycznia 2013 roku. Dokonano wymaganych znowelizowaną 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmian dotyczących głównie kwestii uiszczania należności za zbiórkę i zagospodarowanie 
odpadów oraz selektywnego gromadzenia odpadów. Ustalono niżej podane zasady i terminy gromadzenia odpadów komunalnych. 

gabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego odbywa się na 
zasadzie „akcji” prowadzonej z 
częstotliwością raz na pół roku. 
W ramach akcji: 

• Urząd Miejski wyznacza punk-
ty zbiórki, gdzie mieszkańcy 
gromadzą odpady oraz ter-
min przeprowadzenia zbiórki 
– podając te informacje do 
wiadomości publicznej oraz 
przekazując je Wykonawcy. W 
ustalonym terminie Wykonaw-
ca zbiera odpady złożone przez 
Mieszkańców 

Odbiór odpadów niebez-
piecznych odbywa się na zasadzie 
„zbiórki objazdowej” prowadzonej 
z częstotliwością raz na pół roku.

W ramach zbiórki:

• Urząd Miejski wyznacza re-
giony oraz dokładne miejsca 
i terminy odbioru odpadów 
w poszczególnych regionach 
– podając te informacje do 
wiadomości publicznej oraz 
przekazując je Wykonawcy, 
Wykonawca dokonuje odbioru 
odpadów niebezpiecznych w 
ustalonych miejscach i termi-
nach.

Odbiór odpadów zielonych 
odbywać się będzie w okresie 
od maja do października według 
następujących zasad:

• Odbiór odpadów z nierucho-
mości zamieszkałych z zabu-
dową jednorodzinną odbywa 
się  raz na miesiąc – zgodnie z  
harmonogramem. 

• Odbiór odpadów z nierucho-
mości z zabudową wielorodzin-
ną odbywa się  na zgłoszenie w 
miarę zapotrzebowania lecz nie 
częściej niż raz na 2 tygodnie.

• Odpady zielone należy groma-
dzić w workach, pojemnikach 
a gałęzie można w wiązkach

Odbiór odpadów komunal-
nych gromadzonych selektywnie  
odbywa się  według następujących 
zasad: 

• Odbiór odpadów z jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
odbywa się raz na  miesiąc 
zgodnie z  harmonogramem. 

Odpady należy gromadzić w 
kolorowych workach dostar-
czanych przez Wykonawcę ; 
papier i tekturę – w niebieskich 
workach: szkło- w zielonych: 
opakowania z tworzyw sztucz-
nych gromadzone łącznie z 
opakowaniami wielomateria-
łowymi i metalem w żółtych 
workach

• Odbiór odpadów z wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych 
odbywa się w miarę potrzeb po 
zapełnieniu się pojemnika, lecz 
nie rzadziej niż raz na tydzień. 
Stan napełnienia kontroluje na 
bieżąco Wykonawca. Odpady 
należy gromadzić w miejskich, 
kolorowych pojemnikach. 

• Odbiór odpadów z zakładów 
pracy, punktów handlowych, 
obiektów użyteczności pu-
blicznej i innych podmiotów 
odbywa się zgodnie z zapo-
trzebowaniem lecz nie rzadziej 
niż raz na miesiąc i nie częściej 
niż raz na tydzień. Terminy 
wywozu z w/w miejsc Wyko-
nawca ustala bezpośrednio 
z zainteresowanymi firmami, 
sklepami, instytucjami i innymi 
podmiotami. Odpady należy 
gromadzić w pojemnikach 
lub workach stanowiących 
własność właścicieli nierucho-
mości. 

Zużyte baterie oraz przeter-
minowane leki mieszkańcy mogą 
dodatkowo składać w specjalnych 
pojemnikach znajdujących się w 
siedzibie Urzędu Miejskiego oraz 
w niektórych aptekach na terenie 
miasta Gorlice. 

W 2013 roku zebrano i 
zagospodarowano przez Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych  
„EMPOL”  Spółka z o.o.  przy cenie 
387,72 zł/T

• 6 392,31 T -  odpadów komu-
nalnych zmieszanych –  

• 15,22 T - odpadów wielkoga-
barytowych –  

• 106,61 T - odpadów zielonych 
–

Przedsiębiorstwo Obrotu 
Surowcami Wtórnymi „SURPAP” 
przy cenie 43,20 zł/T

• 665 T - papier i tektura –  

• 307 T - szkło  –  

• 235,02 T  - tworzywa sztuczne 
zbierane łącznie z opakowa-
niami wielomateriałowymi i 
metalem 

 „BIOSYSTEM S.A. KRAKÓW”

• 1 144 T /804 T + 340 T/ - elek-
troodpady –   /bezkosztowo/

 „ PMS BARTNICKI ”

• 100 KG  - baterie – /bezkoszto-
owo/

 Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych  „ EMPOL ”

• 180 KG -  przeterminowane 
lekarstwa -/ bezkosztowo/

Na funkcjonowanie syste-
mu gospodarki odpadami wydat-
kowano w 2013 roku kwotę 2 630 
453zł. Za rok 2013 od właścicieli 
nieruchomości pozyskano na ten 
cel kwotę 2 361 934 zł. Różnicę 
między dochodami a wydatkami 
zrealizowano ze środków finan-
sowych przeznaczonych na funk-
cjonowanie systemu gospodarki 
odpadami w 2014 roku.

Ze względu na korzystną 
cenę jednostkową za zbiórkę i 
zagospodarowanie odpadów w 
kolejnych latach /2014 i 2015ro-
ku./274,32zł /T i 1,08 zł/T- groma-
dzonych selektywnie/ finansowa-
nie systemu gospodarki odpadami 
w 2014 będzie przebiegało bez 
zakłóceń.

Również dzięki temu stawki 
na zbiórkę i zagospodarowanie 
odpadów w 2014 roku nie uległy 
zwiększeniu. 

Efektem zmiany systemu 
gospodarki odpadami i prowa-
dzonej edukacji jest większa świa-
domość mieszkańców i większe 
zainteresowanie selektywnym 
gromadzeniem odpadów, dzięki 
czemu miasto osiąga odpowiednie  
poziomy odzysku i recyklingu. 

W br. tereny budownictwa 
wielomieszkaniowego zostaną 
doposażone  w dodatkowe pojem-
niki do selektywnego gromadzenia 
odpadów. Kontynuowane będzie 
również dostarczanie kolorowych 
worków dla właścicieli budynków 
jednorodzinnych. 
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Celem konkursu jest m.in. po-
pularyzowanie działań artystycznych, 
rozwijanie kreatywności młodzieży, 
promowanie młodych talentów. 
Konkurs jest otwarty dla miesz-
kańców Ziemi Gorlickiej i może w 
nim uczestniczyć każda osoba lub 
grupa osób w wieku od 10 lat. Osoby 
występujące na scenie wykonają 
prezentację w wybranej przez siebie 
formule. Może być to śpiew, taniec, 
zaprezentowanie umiejętności ga-
wędziarskich, pokaz umiejętności 
gry aktorskiej, pokaz sprawności 
fizycznej, prezentacja kabaretowa, 
mała forma teatralna, gra na do-
wolnym instrumencie, recytacja, 
występ sportowo-akrobatyczny, 
prezentacja zdolności manualnych. 

talenty 2014
Gorlickie Centrum Kultury i Urząd Miejski w Gorlicach zapra-

szają do udziału w kolejnej edycji konkursu „Ja też mam Talent”.

Prezentacja nie może być dłuższa niż 
5 minut. Warunkiem uczestnictwa 
jest wypełnienie karty zgłoszenia 
oraz dostarczenie jej do Gorlickiego 
Centrum Kultury w terminie do 17 
kwietnia. Konkurs „Ja też mam 
Talent” zostanie przeprowadzony w 
sali teatralnej Gorlickiego Centrum 
Kultury w Gorlicach w dwóch eta-
pach: eliminacje wstępne odbędą się 
w sobotę 26 kwietnia od 11.00, nato-
miast finał odbędzie się w sobotę 10 
maja o 17.00. W konkursie zostaną 
wyłonieni zdobywcy pierwszych 
trzech miejsc oraz osoby wyróż-
nione. Zostanie przyznana również 
nagroda publiczności. Szczegółowe 
informacje: Gorlickie Centrum Kultu-
ry, tel. 18 35 35 695.

Urodził się w 1938 w Czer-
kasach na Wołyniu. Studiował na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej oraz w pracowni prof. 
Emila Krchy na Wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie (1957-1965). 
Zajmuje się malarstwem, grafiką, 
rysunkiem i scenografią. Autor 
wielu wystaw indywidualnych. Brał 
udział w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych w Polsce i zagranicą. 
Laureat 25 nagród i wyróżnień. 
W 2009 roku nominowany do 
Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza. 
Mieszka w Krakowie.

„Malarstwo Sławomira 
Lewczuka pełne jest ludzi. Sza-
rych, bezimiennych postaci w 
liczbie pojedynczej i mnogiej, 
odwróconych plecami lub po-
zbawionych twarzy. Nierzadko 
zdeformowanych i okaleczonych, 
a czasem sprowadzonych do 
samego tylko zarysu sylwetki. Nie 

sławomir lewczuk – malarstwo
Od 14 marca br. w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym 

"Kasztel w Szymbarku" prezentował swoje malarskie prace Sławomir 
Lewczuk.

są to jednak nieruchome portrety. 
Zamiast ujmować swojego bohate-
ra w ramy malarskich stwierdzeń, 
artysta skupia się na dynamice 
relacji. (…) Wewnętrza przestrzeń 
obrazów Lewczuka przywodzi na 
myśl rozwiązania scenograficzne. 
Na obrazach pojawiają się wła-
zy, ściany działowe, parawany, 
kurtyny. Wszystkie te elementy 
organizują ruch postaci, czyniąc 
je aktorami malarskich przypo-
wieści. (…)Artysta mierzy się z 
presją codzienności, konieczno-
ścią znalezienia dla siebie miejsca 
w warunkach niewygodnych. Przy 
czym z tej właśnie niewygody 
czerpie energię.” Małgorzata Gara-
pich, fragment tekstu „Dyscyplina 
zapisu” z katalogu towarzyszącego 
wystawie.

Wystawa współorganizo-
wana z Galerią BWA „Sokół" w No-
wym Sączu i BWA w Tarnowie.

Antoni Gryzik jest absolwen-
tem I LO im. Marcina Kromera w 
Gorlicach i aktorem Teatru Śląskiego 
w Katowicach. W 1987 r. ukończył 
Wydział Radia i Telewizji (reżyserię 
radiową) na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach. Współpracuje z Pol-
skim Radiem w Katowicach (aktor, 
reżyser), Teatrem Polskiego Radia 

tryptyk rzymski
28 marca br. w Dworze Karwacjanów w Gorlicach odbył się 

wzruszający wieczór poezji - „Tryptyk Rzymski” Karola Wojtyły w 
interpretacji Antoniego Gryzika.

8 marca br. w sali im. ks. 
prał. B. Świeykowskiego Dworu 
Karwacjanów w Gorlicach odbył 
się wernisaż wystawy „Pomiędzy 
milczeniem” Stanisława Białogło-
wicza - artysty, malarza, peda-
goga, profesora Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
Prowadzi autorską Pracownię 
Form Otwartych na kierunku 
Edukacja Artystyczna i Grafika. 
Absolwent Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Jarosławiu. Studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych na 
Wydziale Malarstwa w pracowni 
prof. Wacława Taranczewskiego. 
Dyplom w 1973 roku. Autor 50 
wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Brał udział w ponad 
200 wystawach zbiorowych śro-
dowiskowych, ogólnopolskich i 
międzynarodowych. Laureat wielu 
nagród i wyróżnień artystycznych, 
naukowych i rektorskich. Sty-
pendysta Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego oraz sty-
pendium twórczego w Niemczech. 
Uprawia malarstwo sztalugowe, 

stanisŁaw BiaŁogŁowicz 
„pomiĘdzy milczeniem”
Jubileusz pracy twórczej (1973 – 2014)

monumentalne i rysunek. W 
dorobku artystycznym realizacje 
sakralne m.in.: Krzyż i witraż w 
Kaplicy Męczenników Polskich - 
Bazylika św. Jakuba i św. Agniesz-
ki w Nysie (1992); Apokalipsa w 
Kościele Parafialnym w Loburg 
Ostbewern (Niemcy,1995); poli-
chromia w Kaplicy Seminaryjnej 
SVD ks. Werbistów w Nysie 
(1998). Prace artysty znajdują 
się w zbiorach prywatnych oraz 
kolekcjach muzealnych w Polsce 
i za granicą. Członek Związku Pol-
skich Artystów Plastyków w Opolu 
oraz Nyskiej Grupy Artystycznej 
w Nysie. Wystawa w Dworze 
Karwacjanów w Gorlicach pięk-
nie wpisała się w czas Wielkiego 
Postu, rozważań Wielkopostnych 
- o sensie życia i śmierci Jezusa 
Chrystusa, który dla chrześcijan 
jest Drogą, Życiem i Zmartwych-
wstaniem. Artysta dedykował 
wystawę dla Ojca Świętego Jana 
Pawła II - Papieża Polaka z okazji 
kanonizacji w dniu 27 kwietnia 
2014 rok w Rzymie.

w Warszawie, TVP Katowice (aktor, 
reżyser). Brał udział w kilkunastu 
filmach polskich, a od 1989 r. ściśle 
współpracuje z Estradą Śląską. Od 
1990 r. pracuje z powodzeniem z 
młodzieżą szkolną. Podczas piątko-
wego wieczoru Arturowi Gryzikowi 
akompaniował na skrzypcach gorli-
czanin Robert Gryzik.
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Pochodzi z góralskiej rodziny. 
Ukończył meblarstwo w Liceum Pla-
stycznym im. Antoniego Kenara. W 
latach 80. ubiegłego wieku pracował 
w pracowni scenografii w Teatrze 
Stu w Krakowie, a później zajmował 
się scenografią w teatrze „Bagatela” 
w Krakowie. Prowadził zajęcia w za-
kopiańskiej „Jutrzence”. Początkowo 
uczył dzieci scenografii filmowej i 
teatralnej, a następnie ceramiki. Obec-
nie pracuje w szkole Kenara. Prowadzi 
zajęcia z rzeźby i ceramiki. Studiuje 
scenografię w warszawskiej ASP. W 
ramach studiów wykonuje projekty 
kostiumów, makiety scenografii. 
Artysta ma pokaźny dorobek arty-

piotr klamerUs 
mała forma rzeźbiarska

Od 8 marca br. w Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów” w Gor-
licach w sali im. W. Kunza oglądać można było prace rzeźbiarskie 
Piotra Klamerusa – rzeźbiarza i scenografa. 

styczny. Rzeźbi w drewnie i kamieniu. 
Wykonuje też małe formy rzeźbiarskie 
w brązie. Jego rzeźby układają się w 
spójną opowieść - o Bogu i człowieku, 
ich wzajemnych relacjach, o cierpieniu, 
ludzkiej niedoli. Ciekawe w formie i 
niebanalne opowiadają o człowieczych 
tęsknotach, słabościach, pasjach. Poja-
wił się znany już temat ptaki, które Piotr 
Klamerus wyczarowuje od lat z drew-
na, brązu czy kamyków przyniesionych 
z pobliskiego potoku. Temat ten wciąż 
wraca w twórczości artysty. Swoje 
rzeźby pokazywał na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych. Jego 
prace znajdują się zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą.

Teresa Śmietana-Przyby-
cień jest rodowitą gorliczanką. 
Pasje rzeźbiarskie odziedziczyła 
po dziadku Czesławie Śmietanie. 
Natomiast Zofia i Tadeusz Śmie-
tanowie byli współzałożycielami 
Szkoły Rzemiosł Artystycznych w 
Zakopanem (dziś im. Kenara). W 
rodzinnym drzewie genealogicz-
nym jest także malarz austriacki 
Proksa. Artystka należy do Towa-
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Nowym Sączu, gdzie obecnie 
także wystawia swoją twórczość. 
Jej prace wystawiane były w kraju 
i zagranicą, tam też znajdują się w 
prywatnych kolekcjach. Prezento-
wany na wystawie dorobek Teresy 
Śmietany – Przybycień jest bardzo 

sztuka moja miłość
10 marca br. w Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego 

Łukasiewicza w Gorlicach odbył się wernisaż prac malarskich i rzeź-
by Teresy Śmietany-Przybycień. Ekspozycja noszącej tytuł "Sztuka 
moja miłość" to prezentacja największej pasji Artystki – sztuki – 
której poświęca się, jak sama twierdzi „od zawsze i z niegasnącym 
entuzjazmem”.

różnorodny; począwszy od rzeźby 
sakralnej po nastrojowe malarskie 
pejzaże i portrety. Budzą zachwyt 
swym kunsztem i skłaniają do 
zadumy nad życiem, przemijaniem, 
wiarą, religią… W miłej atmosferze 
wernisażu wzięło udział wielu gości 
i przyjaciół artystki, wśród nich 
burmistrz Gorlic, Witold Kochan, 
wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Gorlickiego Roman Dziubina 
- kolega z odległych szkolnych 
lat „młodości durnej i chmurnej” 
oraz Józef Nowicki były nauczy-
ciel bohaterki wieczoru. O swojej 
twórczości, sposobie powstawania 
prac, oraz ogromnym wysiłku, tym 
fizycznym, wkładanym w rzeźbienie 
opowiadała sama artystka.
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