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„Polsko, kochaliśmy cię więcej 
od życia…” - tą myślą z pomnika Bo-
haterów Ziemi Gorlickiej, u stóp którego 
stoimy, witam wszystkich uczestników 
dzisiejszej uroczystości. Szczególnie 
witam gorlickich kombatantów, którzy 
swoją walką i pracą dla ojczyzny, udo-
wodnili czym jest patriotyzm, męstwo i 
honor. Spotykamy się na uroczystości 
upamiętniającej 73. rocznicę tragicznych 
dla Polski wydarzeń. 1 września 1939 
roku Niemcy hitlerowskie dokonały 
agresji na Rzeczpospolitą. Polacy podjęli 
wówczas heroiczną walkę w obronie 
swej wolności. Walka była nierówna 
[...] Szczególnie tragiczne we wrześniu 
1939 roku było osamotnienie naszego 
kraju - sojusznicy wówczas zawiedli i 
nie wypełnili swoich zobowiązań.Tak 
1 września br. rozpoczynał swoje wy-
stąpienie burmistrz Witold Kochan. W 

Uroczystość odbywały się 
przed budynkiem dawnej żydow-
skiej bożnicy na Dworzysku. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele władz 
samorządowych i mieszkańcy 
Gorlic oraz goście rabin Chabad of 
Krakow Elizer Gurary, przewodni-
czący Zarządu Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Krakowie Tadeusz 
Jakubowicz i członek Zarządu tej 
Gminy Feliks Tuszyński.W swoim 
wystąpieniu burmistrz Witold 
Kochan przypomniał, że miejsce 
spotkania nie jest przypadkowe. 
19 sierpnia 1942 r. właśnie stąd, z 
Dworzyska – dzielnicy żydowskiej 
i getta w czasach okupacji niemiec-
kiej – „przepędzono na dworzec 
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19 sierpnia br., w 70. -  rocznicę likwidacji żydowskiego getta w 

Gorlicach, na skwerze przy ulicach Strażackiej i Krzywej odsłonięty został 
obelisk upamiętniający te dramatyczne chwile. 

kolejowy 2,5 tys. naszych współo-
bywateli, tworząc ostatni transport 
śmierci podążający do obozu 
zagłady w Bełżcu”. Przypomniał też 
o znaczeniu ludności żydowskiej w 
okresie przed II wojną światową, 
podkreślając jej niezaprzeczalny 
wpływ na rozwój cywilizacyjny 
naszego miasta w okresie od koń-
ca XIX wieku do lat trzydziestych 
minionego stulecia- „Byli licznie 
reprezentowani wśród uznanych 
lekarzy i prawników. Mieli także 
duży wpływ na funkcjonowanie 
lokalnego samorządu”. Przewodni-
czący Tadeusz Jakubowicz podzię-
kował zebranym gorliczanom za 
udział w uroczystości, za tę formę 
upamiętnienia Żydów zgładzonych 
przez hitlerowskiego okupanta. 
Po odsłonięciu pomnika nastąpiła 
modlitwa ekumeniczna, pod obe-
liskiem złożone zostały również 
wiązanki kwiatów. Szczególne 
podziękowania od organizatora 
uroczystości – Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach - należą się twórcy 
pomnika Zdzisławowi Tohlowi oraz 
członkom Gorlickiego Towarzystwa 
Fotograficznego, którzy przygoto-
wali okolicznościową wystawę pod 
dawną bożnicą.

26 sierpnia br., w święto 
Matki Bożej Częstochowskiej – Kró-
lowej Polski, w Bazylice Mniejszej 
p.w. Nar. NMP w Gorlicach odbyła 
się uroczysta Msza św. Dziękowano 
Panu Bogu za 22 lata pracy ks. prał. 
Stanisława Górskiego jako pro-
boszcza parafii Nar. NMP i jedno-
cześnie zawierzano Bogu nowego 
proboszcz, ks. Stanisława Ruszela, 
powołanego na ten urząd przez 

„WSZYSTKIEGO DOBREGO, 
ŻYCZYMY, ŻYCZYMY…”

ks. bpa Kazimierza Górnego, Or-
dynariusza Diecezji Rzeszowskiej. 
Symbolicznego przekazania kluczy 
dokonano w asyście ks. prob. 
Jerzego Gondka – przedstawiciela 
Księdza Biskupa. Wzruszające były 
słowa podziękowania dla „Drogiego 
Pasterza” ze strony parafian – „Za 
serce, dobroć, życzliwą obecność, 
pomoc, wytrwałość, trud, głoszone 
słowo Boże, sprawowanie Świę-
tych Sakramentów”. Za te 47 lat 
służby Bogu i Człowiekowi, w tym 
22 lata w parafii Nar. NMP, ofiaro-
wali swojemu Pasterzowi „żarliwą 
modlitwę o zdrowie i prośbę do 
Boga, by ziarno zasiane przez Nie-
go, wydało plon obfity”. Gromkie 
„Wszystkiego dobrego, życzymy, 
życzymy i zdrowia, i szczęścia, 
i błogosławieństwa, przez ręce 
Maryi…” – odśpiewane przez 
zgromadzony w świątyni wiernych, 
było pięknym i wzruszającym do-
pełnieniem tej chwili.

W 73. ROCZNICĘ 
TRAGICZNEGO WRZEŚNIA

dalszej części przemówienia podkreślił, 
że winni jesteśmy pamięć wszystkim 
ofiarom nazistowskiego terroru, a bio-
rąc udział oddajemy hołd bohaterom, 
patriotom, ludziom którzy poświęcali 
swoje życie dla ojczyzny. Wspomniał o 
bohaterstwie uczniów gorlickiego gim-
nazjum, którzy dla ojczyzny byli gotowi 
ponosić największe wyrzeczenia i ofiary. 
Wspominając o bohaterstwie gorliczan, 
przybliżył postać burmistrza Gorlic z 
czasów niemieckiej okupacji - Andrzeja 
Kwaskowskiego, aktywnego członka 
ruchu oporu. Dziękował kombatantom 
za trwanie na żołnierskiej służbie i 
przekazywanie prawdy o tych czasach 
kolejnym pokoleniom. Życzył zdrowia 
i dalszej zaszczytnej służby. Wyrazem 
pamięci i hołdu były zapalone znicze i 
złożone wieńce.
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia łek 
8.00-16.00, wtorek - pią tek 7.30-
15.30 Bur mistrz - Witold Kochan, Z-ca 
Bur mi strza - Janusz Fugiel, Sekretarz 
- Ma ria Kuź niar ska-Pęczek, Skarbnik 
- Kry sty na To kar ska.
* Sekretariat Burmistrza, tel. 18 

355 12 11
* Wydział Organizacyjny i Nadzo-

ru, tel. 18 355 12 28 - Katarzyna 
Walczy - Kierownik Wydziału

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

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

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

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

* Wydział Strategii, Promocji i 
Funduszy Zewnętrznych, tel. 18 
35 51 285 - Jakub Diduch - Kie-
rownik Wydziału

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

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

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

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

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

* 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 Igiel-
ski

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

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

kich we wrześniu 1939 r. było 
początkiem tragicznego końca 
– zagłady gorlickich Żydów.  W 
częściach miasta, zamieszkałych w 
większości przez ludność żydow-
ską władze okupacyjne utworzyły 
getto składające się z dwóch części: 
Dworzysko z uliczkami, po ulicę 
Mickiewicza, Nadbrzeżną, Stromą 
i Strażacką oraz teren wyznaczony 
ulicami Nadbrzeżną, Legionów, 
Rzeźniczą i Ogrodową. Stłoczono 
3500 Żydów dozorowanych głównie 
przez ukraińską policję pomocniczą. 
Gettem zarządzał Judenrat, na 
którego czele stał dr Henryk Arnold 
i jego zastępca dr Jakub Blech. 
Nad porządkiem w getcie czuwała 
żydowska policja porządkowa – nie 
mniej brutalna od niemieckiej czy 
ukraińskiej. Tak rozpoczęła się 
powolna eksterminacja Żydów, 
poprzez głód, darmową pracę, kon-
trybucje, terror, poniżania, strach, 
publiczne mordy z błahych powo-
dów. Od wiosny 1942 r. rozpoczęła 
się systematyczna akcja likwidacji 
ludności żydowskiej – Endlösung – 
ostateczne rozwiązanie. 25 kwietnia 
rozstrzelano grupę 70 osób, 12 lipca 
do Zakładów Lotniczych w Mielcu 

DZIEŃ ZAGŁADY
NA przełomie XVIII/XIX 

wieku mieli już własną gminę 
wyznaniową, synagogę i cmen-
tarz - kirkut. Przed wybuchem 
II wojny światowej stanowili 
prawie połowę miasteczka. 
Na 8200  mieszkańców Gorlic, 
ludności żydowskiej było 3960 
osób – 584 rodziny. Prowadzili 
151 placówek handlowych, 33 
placówki usługowe oraz 42 
przedsiębiorstwa. Bardzo licz-
na była grupa inteligencji: 10 
lekarzy, 2 dentystów,  2 lekarzy 
weterynarzy, 6 inżynierów, w 
tym 2 architektów, 8 profesorów 
gimnazjum oraz 20 prawników. 
Mieli 20 swoich przedstawicieli 
w Radzie Miasta. 

wywieziono około 300, głównie 
młodych Żydów, a do obozu kon-
centracyjnego w Płaszowie – około 
150 osób. 

17 sierpnia do gorlickie-
go getta wkroczyły niemieckie i 
ukraińskie patrole. Przeszukiwano 
żydowskie mieszkania. Mordowano 
osoby stare, chore i kalekie – także 
na ulicach getta. Żydzi spędzani 

byli na Plac Dworzysko. Przez wiele 
godzin trzymani byli na klęczkach. 
Stąd wywożono ich samochodami 
na rozstrzelanie w lesie Garbacz w 
Stróżówce i w tzw. Buciarni (dziś 
POLMO). Na samochody załado-
wywano też członków Judenratu z 
dr. H. Arnoldem na czele i członków 
żydowskiej policji. Wszyscy zostali 
rozstrzelani na terenie „Buciarni”. 
19 sierpnia 1942 roku był ostatnim 
dniem zapłaty gorlickich Żydów. 
Na stacji kolejowej sformowano w 
tym dniu złożony z ok. 60 wagonów 
pociągu. Rozpoczęła się całkowita 
likwidacja getta. Samochodami 
ciężarowymi zwożono z Dworzyska 
ostatnich Żydów. Część popędzono 
pieszo, ulicą Piekarską, Mickiewi-
cza, dzisiejszą Legionów, gdzie do-
łączono Żydów z tzw. małego getta. 
Pieszo sprowadzono też grupy prze-
trzymywane od kilku dni w „Buciar-
ni”. W akcji załadunku Żydów brało 
udział gestapo, niemiecka policja i 
wojsko. Po załadowaniu ostatniej 
grupy pociąg został zestawiony i ok. 
2500 gorlickich Żydów pojechało w 
swą ostatnią w życiu podróż – do 
obozu zagłady w Bełżcu.

(Wykorzystano informacje i zdjęcie z 
książki W. Boczonia „Gorliccy Żydzi”)
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O NOWEJ STRATEGII ROZWOJU

21 czerwca br. odbyły się, z 
udziałem samorządowców, przedsię-
biorców, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, instytucji edukacyj-
nych i kulturalnych pierwsze warsztaty 
związane z tworzeniem nowej Strategii 
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 
Miasta Gorlice. Warsztaty prowadziła 
krakowska firma Pro Regio Con-
sulting. Zebrane pomysły, uwagi 
i koncepcje dotyczące przyszłości 
Gorlic stanowić będą podstawę do 
opracowania dokumentu, który Rada 
Miasta przyjmie w drodze uchwały.

 SPOTKANIE Z WOJEWODĄ

25 czerwca br. zastępca burmi-
strza Gorlic Janusz Fugiel uczestniczył 
w Brzesku w spotkaniu samorządow-
ców z wojewodą małopolskim Jerzy 
Millerem. Wśród zagadnień porusza-
nych podczas spotkania, w trakcie 
którego wręczane były promesy na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  
znalazły się m.in. kwestie związane z 
programem ochrony dorzecza Górnej 
Wisły oraz konserwacją zabytków. 

KONWENTY WÓJTÓW 
I BURMISTRZÓW

3, 9 i 12 lipca br. Odbyły się 
spotkania Konwentu Wójtów i Burmi-
strzów Powiatu Gorlickiego, którego 
organizatorem był burmistrz Witold. 
Głównym tematem spotkań były 
nowe zasady prowadzenia gospodarki 
śmieciowej, w tym roli gorlickiej Elek-
trociepłowni w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki Odpadami. 

ROZMOWY W KRAKOWIE

5 lipca br. burmistrz Witold 
Kochan spotkał się w Krakowie z 
Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódz-
kich Grzegorzem Stechem, z którym 
rozmawiał na temat likwidacji osuwi-
ska znajdującej się przy drodze woje-
wódzkiej (ul. Dukielska) w Gorlicach. 
W tym samym dniu Burmistrz spotkał 
się w siedzibie krakowskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad z dyrektorem tej instytucji 
Jackiem Grygą. Rozmowa dotyczyła 
inwestycji prowadzących do dalszej 
poprawy bezpieczeństwa na drodze 
krajowej  nr 28 w Gorlicach, w tym 
m.in. o budowie odcinka chodnika 
przy ulicy Bieckiej i synchronizacji 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
na Zawodziu. 11 lipca br. burmistrz 
Witold Kochan spotkał się z grupą 
konserwatorów zabytków z państw 
grupy wyszehradzkiej przebywających 
z wizytą na terenie powiatu gorlic-
kiego. Jednym z punktów spotkania 
była wizyta w gorlickim Muzeum 
Regionalnym PTTK.

SERWIS Z RATUSZA
W AUSTRII O ENERGII 

ODNAWIALNEJ

W dniach 16 – 19 lipca br. 
burmistrz Witold Kochan uczestniczył 
w wizycie studyjnej przedstawicieli 
administracji samorządowej w Dol-
nej Austrii, zorganizowanej przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Wizyta miała na celu 
pogłębienie wiedzy z zakresu tematyki 
energii odnawialnej. W jej trakcie zwie-
dzane były m.in. zakłady zajmujące się 
uzyskiwaniem energii odnawialnej ze 
spalarni biomasy, z nurtu rzeki, ze 
spalania śmieci. 

SPOTKANIE W WARSZAWIE

20 lipca br. burmistrz Witold 
Kochan spotkał się w Warszawie 
z Dyrektorem Biura ds. Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA 
Zbigniewem Świrczem. Rozmowa 
dotyczyła realizacji przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie plano-
wanej przebudowy drogi i likwidacji 
osuwiska przy ulicy Dukielskiej w 
Gorlicach.

 SZLAK FRONTU WSCHODNIEGO I 
WOJNY ŚWIATOWEJ

Zarząd Województwa Mało-
polskiego rozstrzygnął konkurs na 
działania z zakresu rozwoju infra-
struktury turystycznej w ramach Ma-
łopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Na mocy porozumienia 
dziewięciu samorządów  stworzony 
został projekt, dzięki któremu powsta-
nie ogólnopolski produkt turystyczny 
– małopolski odcinek Szlaku Frontu 
Wschodniego I Wojny Światowej. 
Partnerem wiodącym projektu jest 
Powiat Gorlicki. Jego ogólna wartość 
wynosi 6.666.664 zł, przy czym 
dofinansowanie zewnętrzne wyniesie 
4.999.998 zł. Najistotniejszą część 
zadania stanowi budowa ścieżek pie-
szo – rowerowych łączących Gorlice 
z Bieczem, Sękową i Szymbarkiem. 
Na realizację zadania na terenie Gorlic 
przeznaczy się ok. 2 mln zł, natomiast 
koszt budowy wszystkich ścieżek na 
terenie powiatu wyniesie ponad 3,7 
mln zł.. Dzięki realizacji tego pomysłu 
w Gorlicach zostaną wykonane szlaki 
i ścieżki pieszo – rowerowe o długości 
ponad 6,5 km, z miejscami odpoczyn-
ku, oznakowaniem turystycznym i 
historycznym. Ścieżki pieszo – rowe-
rowe wykonane zostaną również na 
terenie gmin Sękowa (1,3 km), Biecz 
(12 km) i Gorlice, gmina wiejska (7,1 
km). Okres realizacji całego projektu 
wyniesie ok. 24 miesięcy 

WYSOKO W RANKINGU 
SAMORZĄDÓW

Gorlice zajęły 43. miejsce w 
rankingu samorządów Rzeczpospoli-
tej. To najbardziej prestiżowy ranking 
obrazujący pozycję i rozwój miast w 
całej Polsce. Nasze miasto zostało 
sklasyfikowane w czołowej setce 
polskich miast po raz pierwszy w hi-
storii tego rankingu. „Rzeczpospolita” 
klasyfikuje osobno gminy miejskie 
i miejsko - wiejskie (tu znalazły się 
Gorlice, a miast w Polsce o podobnym 
statusie jest 834), gminy wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu. Oceniając 
jakość poszczególnych gmin, komisja 
konkursowa bierze pod uwagę m.in. 
takie dane jak: dochody i wydatki 
samorządów, ilość pozyskanych 
środków unijnych, wielkość zobowią-
zania do dochodu, udział wydatków 
na organizacje pozarządowe, nakłady 
na gospodarkę mieszkaniową, ilość 
nowych podmiotów gospodarczych. 
Wyróżnienie dla gorlickiego samorzą-
du odebrał podczas gali w Warszawie 
Zastępca Burmistrza Gorlic Janusz 
Fugiel.

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA 
OBEJŚCIA GORLIC

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie wyłonił w drodze przetargu 
wykonawcę studium wykonalno-
ści dla budowy drogowego obej-
ścia Gorlic. Umowa między ZDW a 
krakowską firmą EKKOM została 
podpisana 25 czerwca. Kontrakt 
opiewa na 167 tysięcy. O wykonanie 
studium wykonalności ubiegali się 
gorliccy samorządowcy, którzy w 
2011 roku doprowadzili do podpisa-
nia porozumienia z Województwem. 
Według założeń tego porozumienia 
Województwo pokryje 50% zadania, 
natomiast Miasto i Powiat po 25%. 
Przedmiotem Zamówienia jest opra-
cowanie studium wykonalności z ele-
mentami koncepcji budowy obejścia 
Gorlic wraz z pozyskaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia. Obwodnica 
drogowa ma być alternatywą drogi 
klasy technicznej G (głównej) dla 
odcinków dróg wojewódzkich nr 977, 
993 przebiegających przez centrum 
miasta Gorlic, w powiązaniu również z 
drogą wojewódzką nr 979. Propozycję 
przebiegu wykonawca studium ma 
przedstawić w trzech wariantach. 

WITRYNA URZĘDU MIASTA NAJ-
LEPSZA W MAŁOPOLSCE

Nowa odsłona witryny www 
Urzędu Miejskiego zdobyła główną 
nagrodę w konkursie na najlepszą 

stronę internetową wśród jedno-
stek administracyjnych Małopolski, 
zorganizowanym po raz piąty przez 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma-
łopolski. Konkurs obejmował swoim 
zasięgiem tradycyjny obszar Małopol-
ski, nie ograniczał się jedynie do granic 
administracyjnych województwa. 
Strony oceniane były w maju 2012 
przez komisję konkursową powołaną 
przez Stowarzyszenie. Witryna www.
gorlice.pl zdobyła tytuł najlepszej i 
pierwszą nagrodę w kategorii miast. 

NOWY PREZES MZK Sp. z o.o.

W wyniku konkursu ogłoszo-
nego przez Radę Nadzorczą Miej-
skiego Zakładu Komunikacyjnego 
Sp. z o.o. prezesem zarządu został 
Marcin Lech. Marcin Lech jest 30 
– letnim mieszkańcem Jodłowej, 
absolwentem Akademii Ekonomicznej 
z zakresu finansów i bankowości. 
Odbył również studia doktoranckie 
na Wydziale Ekonomii i Stosunków 
Międzynarodowych UE w Krakowie. 
Przez ostatnie pięć lat Marcin Lech 
pełnił funkcję kierownika Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Jodłowej.

EkoGorlice

Powstała nowa podstrona 
internetowa EkoGorlice, za pośred-
nictwem której uzyskamy wszystkie 
niezbędne informacje na temat go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi. Strona powstała z inicjatywy 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego. Dzięki wizycie na 
stronie znajdującej się pod adresem 
www.gorlice.pl/ekogorlice przybliżone 
zostaną zagadnienia gospodarowania 
odpadami komunalnymi, co na pewno 
ułatwi wszystkim wytwórcom tych 
odpadów zapoznanie się z zasadami 
postępowania z nimi. 

W CZOŁÓWCE EUROPEJSKIEGO 
TYGODNIA SPORTU

Gorlice zajęły czwarte miejsce 
w Polsce wśród miast uczestniczą-
cych w prowadzonej przez Krajową 
Federację Sportu dla Wszystkich 
akcji „Europejski Tydzień Sportu 
dla Wszystkich”. Głównym celem 
imprezy była aktywizacja ruchowa 
jak największej liczby osób. Gorlice 
rywalizowały z innymi podobnymi 
miejscowościami w całej Polsce, w 
których mieszka od 15 do 40 tys. 
ludzi. Wśród kryteriów decydujących 
o przyznanych punktach znalazły się: 
stosunek łącznej liczby osób star-
tujących w imprezach turniejowych 
do ogólnej liczby mieszkańców, ilo-
czyn liczby zorganizowanych imprez 
turniejowych i liczby dni w których 
zostały przeprowadzone, łączna liczba 
startujących w testach Coopera. 
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Na wniosek Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich przy Parafii Naro-
dzenia Najświętszej Maryi  Panny w 
Gorlicach, poparty przez wszystkie 
parafie gorlickie oraz przedstawicieli 
organizacji i grup parafialnych z terenu 
miasta Gorlice, Rada Miasta Gorlice 
poparła prośbę do Jego Ekscelencji 
ks. Kazimierza Górnego – Biskupa 
Rzeszowskiego, o ustanowieniu przez 
Stolicę Apostolską Matki Bożej Niepo-
kalanej z Gorlickiej Bazyliki – Patronką 
Miasta Gorlice. W uzasadnieniu 
wniosku Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich dostrzegło konieczność 
ustanowienia Patrona miasta, jako 
duchowego opiekuna i wzoru do 
naśladowania. Podkreśliło też, że 
taki duchowy patronat nad miastem 
jest ważny dla mieszkańców, którzy 
w większości są katolikami, ale ma 
też wymiar kulturowo-historyczny. 
Sięgając bowiem do historii naszego 
miasta, wyraźnie zaznacza się patro-

MATKA BOŻA NIEPOKALANA Z GORLICKIEJ BAZYLIKI - PATRONKĄ MIASTA GORLICE
ŚWIĘTY MĘCZENNIK MAKSYM GORLICKI – PATRONEM PRAWOSŁAWNYCH MIESZKAŃCÓW GORLIC

XXII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA GORLICE
30 sierpnia br. odbyła się XXII sesja Rady Miasta. Wśród 30 przyjętych uchwał radni przyjęli też dwie o charakterze inicjatyw oby-

watelskich i wymiarze wyjątkowym. Obie dotyczą ustanowienia duchowego patronatu nad miastem Gorlice.

nat  Maryi Niepokalanej z gorlickiej 
fary p.w. Narodzenia NMP. Już wzno-
sząc świątynię, gorliczanie poświęcili 
ją Maryi, umieszczając na frontonie 
napis – dedykację: Garlicenses Vir-
gini Deiparae – Gorliczanie Dziewicy 
Bogurodzicy. Kult Maryi Niepokalanej 
w Gorlicach sięga odległych wieków. 
Dowodem ciągłości tego kultu jest 
przetrwanie unikatowej tradycji „Ma-
ryjek” już od początku XVIII wieku. 
„Maryjki” żarliwą modlitwą do Matki 
Bożej wyjednały zmiłowanie Boga nad 
gorliczanami chorymi na dżumę. Za 
patronem Maryjnym przemawia też 
fakt, że fara jest „Matką Gorlickich 
Kościołów”, z której wywodzą się 
wszystkie pozostałe parafie. Obecna 
pobożność „Maryjna” gorliczan 
również świadczy o ciągłości kultu 
Najświętszej Maryi Panny, czego 
przykładem są środowe nowenny 
i liczne nabożeństwa Maryjne oraz 
„promieniowanie” kultu Maryjnego.  
Zdaniem wnioskodawców, świadec-
twem kultu           są też pielgrzymki – w 
tym również piesze – do sanktuariów 
Maryjnych oraz liczne kapliczki na 
terenie miasta, wznoszone jako wota 
dziękczynne za otrzymane łaski. Dla-
tego ta właśnie propozycja, by Matka 
Boża Niepokalana z Gorlickiej Bazyliki 
była orędowniczką gorliczan u Boga, 
bo w czasach trudnych i pełnych 
zawirowań, by zachować pokój i 
więzy społeczne, mieszkańcom Gorlic 
potrzeba wstawiennictwa u Boga.

W drugiej uchwale Rada Mia-
sta Gorlice poparła wniosek Paisjusza 
– Prawosławnego Biskupa Gorlic-
kiego, o ustanowieniu Świętego 
Męczennika Maksyma Gorlickiego 
– Patronem prawosławnych miesz-
kańców Gorlic. W przygotowanym 
i złożonym wniosku Biskup Gorlicki 
przypomniał, że Wielki Papież Polak 
wypowiedział święte słowa, iż Kościół 
Chrystusowy oddycha dwoma płuca-
mi – zachodnim rzymskokatolickim i 
wschodnim – prawosławnym. Wielki 
Święty, Męczennik Maksym Gorlicki, 
jako młody duchowny – syn Beskidu 
Niskiego – za wierność chrześci-
jańskim tradycjom prawosławia i 

MATKA BOŻA NIEPOKALANA Z GORLICKIEJ 
BAZYLIKI – PATRONKĄ MIASTA GORLICE

ŚWIĘTY MĘCZENNIK MAKSYM GORLICKI 
PATRONEM MIASTA GORLICE DLA 
PRAWOSŁAWNYCH MIESZKAŃCÓW   

miłość do swojej rodzinnej ziemi 
został rozstrzelany na dziedzińcu 
sądu gorlickiego przez wojska za-
borcy. Męczeńska krew uświęciła 
więc tę ziemię gorlicką. Przypomniał 
o zdarzeniu sprzed dwóch lat, gdy 
w 2010 r. podczas powodzi wierni 
prawosławni w cerkwi na Zawodziu 
zanosili modlitwy do św. Maksyma 
Gorlickiego, aby uchronił miasto 
Gorlice od kataklizmu i „Jego nie-
biańskie orędownictwo darowało 
nam cud ocalenia”. Zwrócił też 
uwagę, że św. Maksym jest dla nas 
wszystkich symbolem wierności swej 
ziemi i rodzinnym tradycjom – o co 
tak błagamy Boga patrząc na rozpad 
podstawowej komórki społecznej, 
jaką jest chrześcijańska rodzina, to On 
jest dla nas wszystkich przykładem 
wierności tradycjom chrześcijańskim 
Europy, jakie – niestety – współcze-
sny świat próbuje wykorzenić . Na 
zakończenie podkreślił, że według 
eklezjologii Kościoła Prawosławne-
go miasto, w którym znajdują się 
relikwie świętego, jest nazywane 
„Czcigodnym Grodem” – i takim są 
Gorlice dzięki św. Maksymowi. W 
2008 r. Gorlice stały się także katedrą 
prawosławnego Biskupa, a więc jest 
to „Czcigodny Biskupi Gród”.

DŁUGOTERMINOWY KREDYT
Zgodnie z uchwałą budżetową 

Nr 177/XV/2011 Rady Miasta Gorlice 
z dnia 29 grudnia 2011 r. określającą 
budżet miasta na 2012 r. źródłem 
pokrycia planowanego deficytu i 
spłaty wcześniej zaciągniętych kre-
dytów będą przychody pochodzące 
z zaciąganych w 2012 r. pożyczek i 
kredytów. Po zmianach budżetu pla-
nowane zaciągnięcia w 2012 r. kredy-
ty i pożyczki wynoszą 10.084.027 zł. 
Rada Miasta podjęła już trzy uchwały 
dotyczące zaciągnięcia pożyczek 
preferencyjnych w WFOŚiGW w Kra-
kowie na łączną sumę 2.546.580 zł. 
Pożyczki przeznaczone są na realizację 
zadań inwestycyjnych związanych z 

ochroną środowiska. Do zaciągnię-
cia pozostaje łącznie 7.537.447 zł, z 
tego na spłatę wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań z tytułu kredytów 
1.545.297 zł. Kredyt będzie wypłacany 
w transzach w terminach niezbędnych 
do realizacji budżetu. Rada Miasta 
wyraziła zgodę na zaciągnięcie tego 
długoterminowego kredytu. Bank 
kredytujący wybrany zostanie w trybie 
określonym w ustawie Prawo zamó-
wień publicznych. Spłata zobowiązań 
z tytułu zaciąganego kredytu została 
ujęta w WPF Miasta Gorlice na lata 
2012-2034 i obejmuje lata 2013-
2021. Przewidywane koszty kredytu 
wyniosą 3.999.640 zł.

POMOC DLA POWIATU
Ulica 11-go Listopada w 

Gorlicach jest drogą powiatową. 
Odcinek tej ulicy, od skrzyżowania 
z ul. Biecką do skrzyżowania z ul. 
Korczaka, na dł. 271 m. był w złym 
stanie technicznym i wymagał 
pilnej przebudowy. W związku z 
tym Powiat Gorlicki przystąpił do 
wykonania zadania związanego z 
przebudową tego odcinka drogi 
w ramach dofinansowania ze 

środków Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Mając na uwadze ubiegłoroczną 
deklarację wsparcia finansowego 
złożoną przez miasto Gorlice oraz 
fakt, że współfinansowanie zagwa-
rantuje realizację tego zadania, 
Rada Miasta przyjęła uchwałę 
w sprawie udzielania Powiatowi 
Gorlickiemu pomocy finansowej 
w kwocie 10.000 zł. 
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Dochody budżetu ulegają 
zwiększeniu o 983.051 zł. Dodatkowe 
wpływy pochodzą: ze środków, które 
nie zostały wykorzystane na zadania 
ujęte w wydatkach niewygasających 
łącznie w kwocie 480.429 zł; z dotacji 
z budżetu państwa otrzymanej w 
wysokości 100.000 zł na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych; z darowi-
zny w kwocie 1.300 zł przekazanej na 
konto miasta przez czterech przedsię-
biorców   przeznaczonej na potrzeby  
Osiedla Nr 7 – Sokół; z podatku od 
nieruchomości od osób prawnych  
w kwocie 314.894 zł, co wynika z 
wyższych wpływów w stosunku do 
założonego planu i uregulowania czę-
ści zaległości m. innymi przez szpital; 
z dochodów na realizację programu  
oświatowego „Uczenie się przez całe 
życie” Comenius – Partnerski Projekt 
Szkół  w kwocie 68.800 zł. MSZ Nr 
5 ma przyznane środki w łącznej 
wysokości 86.000 zł, które mają być 
wydatkowane w latach 2012-2014; z 
opłaty produktowej w kwocie 17.628 
zł,  uzyskanej za zagospodarowane 
surowce wtórne.

O taką samą kwotę 985.051 zł 
ulegają zwiększeniu wydatki budżetu, 
z tego zwiększa się wydatki bieżące o 
162.532 zł  a wydatki majątkowe  o 
820.519 zł. 

Zmiany wydatków bieżących:

1. W dziale „Turystyka” zmniejsza 
sie  o 10.196 zł zaplanowane 
środki na opracowania studium 
wykonalności jako niezbędnego 
załącznika do wniosku aplikacyj-
nego o środki z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2007-2013  na  
projekt p.n. „Tworzenie ogólno-
polskiego produktu turystyczne-
go – Małopolski Odcinek Szlaku 
Frontu Wschodniego I Wojny 
Światowej – etap I. Projekt uzyskał  
pozytywną ocenę i Miasto otrzy-
ma dofinansowanie w wysokości 
75 % wartości kosztów kwalifi-
kowanych projektu. Partnerem 
wiodącym będzie powiat gorlicki. 
Zadanie będzie finansowanie w  
ramach wydatków majątkowych 
i zostało wprowadzone do WPF 
jako wieloletnie przedsięwzięcie 
majątkowe z udziałem środków z 
Unii Europejskiej.

2. W dziale „Administracja pu-
bliczna” zwiększa się środki na 
promocję miasta o 45.000 zł i na 
działalność Osiedla Nr 7- Sokół 

ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK
o  1.300 zł. Zabezpieczone środki 
finansowe na promocję miasta 
na 2012 r. są niewystarczające. 
W I półroczu b.r. zrealizowano i 
współfinansowano kilka niepla-
nowanych imprez promujących 
miasto. Największym z nieplano-
wanych wydatków była współor-
ganizacja Dni Gorlic , m. innymi 
sfinansowanie Eurotrucka na gor-
lickim Rynku – 33.900 zł. Ponadto 
dofinansowano: organizację „Pik-
niku Historycznego – Sękowa”, III 
spotkanie Gitarowe, wykonanie 
tablicy „Honorowi Obywatele 
Gorlic”, dodatkową prezentację 
miasta w prasie i inne. Kwota 
1.300 zł zostanie przeznaczona 
na działalność bieżącą Osiedla Nr 
7.

3. W dziale „Oświata i wychowanie” 
przeznacza się  w kwocie 68.800 zł 
na realizację programu Comenius  
Środki wykorzystane zostaną na 
zagraniczne wizyty robocze oraz 
wydatki rzeczowe.

4. W dziale „Gospodarka komunal-
na” zwiększa się środki na zieleń 
o 10.000 zł  i na zakup pojemni-
ków do gromadzenia surowców 
wtórnych o 17.628 zł.  W ramach 
uzupełnienia zieleni na tarasach 
Rynku planuje się dokonanie 
nasadzeń drzew i krzewów.  Reali-
zacja zadania obejmować będzie 
zakup 16 sztuk  drzew i około 70 
sztuk krzewów, w tym bylin oraz 
ich nasadzenie w donicach. 

5. W dziale „Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego” prze-
znacza się 30.000 zł na dotację  
do Gorlickiego Centrum Kultury 
na pokrycie kosztów związanych 
z:

a) uzupełnieniem kosztów organiza-
cji AMBIENT 2012 oraz organiza-
cji letniego kina -19.000 zł. W bu-
dżecie na 2012 rok zabezpieczone 
były jedynie środki w wysokości 
7.000 zł na organizację Ambien-
tu przy zakładanym wstępnym 
koszcie w wysokości 30.000 
zł. Przewidywano pozyskanie 
zewnętrznych środków finanso-
wych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego 
(program mecenat kultury), który 
jednak zmienił zasady przyzna-
wania dotacji ograniczając w 
postępowaniu konkursowym 
możliwość udziału instytucjom 
kultury. Kwotę 8.000 zł udało 

się pozyskać z programów tu-
rystycznych „Nasz region, nasza 
promocja” – brak zabezpieczenia 
na kwotę 15.000 zł. Natomiast 
kino letnie zostało zaplanowane 
w trakcie roku, a głównym powo-
dem jego uruchomienia stało się 
zamknięcie kina Wiarus. Pierwsza 
projekcja cieszyła się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
Gorlic co spowodowało jej kon-
tynuację pomimo braku środków 
finansowych na to zadanie.

b) przyznaniem nagród dla 6 pra-
cowników GCK  - 5.000 zł. Z okazji 
obchodów 30-lecia działalności 
Gorlickiego Centrum Kultury 
proponuje się przyznanie nagród 
pieniężnych pracownikom tej 
instytucji, którzy przepracowali w 
niej ponad 20 lat.

c) organizacją obchodów 30-lecia 
GCK  - 6.000 zł. Obchody 30 - 
lecia GCK zostaną zorganizowane 
w dniu 1 października 2012 r., a 
w programie planuje się m.in. 
występ zespołu światowej sławy 
wykonującego muzykę poważną 
i rozrywkową -   Trio Harmonijek 
Ustnych Con Brio.

Wydatki majątkowe 
zwiększenie:

Dotacja celowa na pomoc 
finansową udzielaną między in. na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwesty-
cyjnych (Przebudowa ulicy 11-go 
Listopada)

Dotacja celowa przeznaczona 
zostanie na dofinansowanie zadania 
realizowanego przez Powiat Gorlicki. 
W ramach przedmiotowego zadania 
przebudowany zostanie odcinek ulicy 
11-go Listopada od skrzyżowania z 
ulicą Biecką do skrzyżowania z ulicą 
Korczaka. Zadanie realizowane przy 
wsparciu finansowym środków po-
zyskanych z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wykupy gruntów

Wnioskowana kwota prze-
znaczona zostanie na wypłatę od-
szkodowań za grunty przejęte pod 
pas drogowy ulicy Korczaka łącznik 
do ulicy Sikorskiego, na wypłatę 
odszkodowania za grunty przejęte 
decyzją podziałową z przeznacze-
niem pod pas drogowy łącznika ulicy 
Kochanowskiego z ulicą Batorego 
oraz na wypłatę odszkodowania za 
grunt przejęty pod łącznik ulicy 11-go 

Listopada z ulicą Bardiowską.

Modernizacja parkingu przy ulicy 
Jagiełły

Wnioskowana kwota wy-
datkowana zostanie na wykonanie 
nawierzchni miejsc postojowych dla 
samochodów z wykonaniem podbu-
dowy z tłucznia. Poprzez wykonanie 
tych robót uzyskany zostanie efekt w 
postaci miejsc postojowych w ilości 
ok. 30 sztuk oraz zostanie popra-
wiona w znacznym stopni estetyka 
terenu bezpośrednio przylegającego 
do nowo-wybudowanego budynku 
ZUS-u.

Rewitalizacja Starówki Miasta 
Gorlice - przebudowa ulic i placów 

w obrębie Starówki

Kwota w wysokości 1 334 
zł wydatkowana zostanie na koszty 
związane z promocją projektu. W 
ramach przedmiotowej kwoty zor-
ganizowana zostanie konkurencja 
rekreacyjno-sportowa oraz zakupione 
zostaną nagrody dla uczestników 
spotkania. Ponadto zamieszczony 
zostanie artykuł promujący „Rewi-
talizację” w miejskim informatorze 
„Kurier Gorlicki”. Pozostała kwota 
przeznaczona zostanie na doposa-
żenie płyty Rynku w donice, ławki i 
siedziska po prawej stronie. Powyż-
sze wynika z obecnie wnoszonych 
sugestii (uwag) mieszkańców o 
braku zieleni i ławek na płycie Rynku. 
W ramach zwiększonych środków 
finansowych zakupione będą donice 
w ilości 16 sztuk o wymiarach 80cm 
x 80 cm, 2 sztuki donic o wymiarach 
170cm x 50 cm, które umiejsco-
wione będą przy czerpni i wyrzutni 
powietrza budynku informacyjnego 
oraz na tarasach po prawej stronie 
Rynku. Ławki na tarasy o konstrukcji 
fundamentów z żelbetonu z okładziną 
kamienną i siedziskiem drewnianym 
o wymiarach 50cm x 120cm w ilości 
6 sztuk. Zakupione i zamontowane 
zostaną również ławki wokół lip w 
ilości 6 sztuk. W dokumentacji projek-
towej przewidziano wycinkę tych lip. Z 
uwagi na ich pozostawienie zachodzi 
konieczność zamontowania ławek we 
wnioskowanej ilości.

Łącznik ulicy Stawiska z ulicą 
Korczaka – DP

Kwota zarezerwowana na ure-
gulowanie należności za opracowaną 
dokumentację projektową budowy 
łącznika w wysokości 214 110,00 zł 
nie została wydatkowana ze środków 
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niewygasających z upływem 2011r. 
W związku z powyższym koniecznym 
staje się zarezerwowanie w budżecie 
miasta kwoty na uregulowanie tej 
należności.  Opóźnienie    realizacji 
wydatku spowodowane jest faktem, 
że zadeklarowane przez projektanta 
terminy realizacji zamówienia nie 
zostały dotrzymane.  Jednakże nie 
podjęto działań zmierzających do 
zerwania umowy, gdyż nie byłoby to 
w interesie Miasta.  

Łącznik ulicy Stróżowskiej 
z ulicą Korczaka - DP

Kwota zarezerwowana na ure-
gulowanie należności za opracowaną 
dokumentację projektową budowy 
łącznika w wysokości 112 484,00 zł 
nie została wydatkowana ze środków 
niewygasających z upływem 2011r. 
W związku z powyższym koniecznym 
staje się zarezerwowanie w budżecie 
miasta kwoty na uregulowanie tej 
należności. Opóźnienie    realizacji 
wydatku spowodowane jest faktem, 
że zadeklarowane przez projektanta 
terminy realizacji zamówienia nie 
zostały dotrzymane.  Jednakże nie 
podjęto działań zmierzających do 
zerwania umowy, gdyż nie byłoby to 
w interesie Miasta. 

Rozbudowa ulicy Łokietka 
II etap DP

Kwota 127.000 zł wydat-
kowana zostanie na uregulowanie 
należności za opracowaną dokumen-
tację projektową rozbudowy ulicy. Ze 
względu na przedłużające się terminy 
pozyskania zgód na wejście w teren 
prywatnych gruntów z kolektorem 
kanalizacji deszczowej, które to zgody 
niezbędne są do wszczęcia postępo-
wania zmierzającego do pozyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach na realizacje przedsięwzięcia 
niemożliwym stało się uregulowanie 
należności ze środków niewygasa-
jących z upływem 2011r. Ponadto 
w ramach wnioskowanej kwoty 
sporządzony zostanie ponowny po-
dział (części) działek niezbędnych do 
przejęcia pod przyszły pas drogowy, 
których właściciele nie wyrażają zgody 
na wejście w teren w zaproponowanej 
szerokości pasa drogowego 12m, lub 
też posiadają kosztowne ogrodzenia, 
które po zawężeniu pasa drogowego 
pozostaną ich własnością. Okolicz-
ności przedstawionych powyżej nie 
można było przewidzieć przed oka-
zaniem przyszłego pasa drogowego 
w terenie. Częściowe – uzasadnione 
– zawężenie pasa drogowego pozwoli 
na oszczędności finansowe związane 
z wykupem gruntów, wypłatą odszko-
dowań za ogrodzenia jak również bu-
dową zjazdów w granicy zawężonego 
pasa drogowego.

Odbudowa ulicy Łysogórskiej 
w km 0+600-0+800 w Gorlicach

Kwota 102.000 zł wydatkowa-
na zostanie na wykonanie odbudowy 
odcinka ulicy w ramach środków po-
zyskanych na odbudowę infrastruk-
tury drogowej zniszczonej w wyniku 
działania żywiołu w 2010r. oraz na 
opłacenie inspektora nadzoru. W ra-
mach zadania odbudowany zostanie 
odcinek o długości 200m. Roboty 
polegać będą na uzupełnieniu pod-
budowy oraz wykonaniu nawierzchni 
jezdnej z asfaltobetonu.

Tworzenie ogólnopolskiego pro-
duktu turystycznego - małopolski 

odcinek Szlaku Frontu Wschodnie-
go I wojny 

Światowej - Etap 

Kwota 10.196 zł wydatkowana 
zostanie na uregulowanie należności 
za opracowanie studium wykonal-
ności i wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu w ramach Mało-
polskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013. W 
ramach projektu wykonany zostanie 
szlak i ścieżki pieszo – rowerowe o 
długości 6 571 mb wraz z miejscami 
odpoczynku oraz oznakowaniem 
turystycznym i historycznym na 
terenie miasta Gorlice, w ramach pętli 
tematycznej „ Bitwa Gorlicka”.

Plac zabaw przy ulicy 
Dukielskiej

Zagwarantowana kwota w 
budżecie na urządzenie placu zabaw 
przy ulicy Dukielskiej po sporządzeniu 
kosztorysu koniecznych do wykona-
nia robót okazała się niewystarcza-
jąca. Powyższe wynika z faktu, że 
kwota pierwotna przeznaczona była 
tylko na zakup i montaż urządzeń 
zabawowych. W związku z tym, że 
realizacja placu zabaw odbywa się 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową zagospodarowania terenu 
przy ulicy Dukielskiej na działalność 
rekreacyjno sportową koniecznym 
staje się wykonanie robót w zwiększo-
nym zakresie. Zakres robót obejmie: 
wykonanie przełożenia kabla energe-
tycznego, wykonanie podbudowy z 
piasku wraz z okrawężnikowaniem i 
ułożeniem geowłókniny na obszarze 
ok. 900 m2, zakup i montaż urządzeń 
w ilościach zgodnych z dokumentacje 
projektową, zakup i montaż ławek 
parkowych, wykonanie bezpieczne-
go i zgodnego z przepisami prawa 
budowlanego ogrodzenia placu 
zabaw. Zastosowano ogrodzenie z 
siatki modułowej  wysokości 2,1 mb 

na słupkach metalowych i funda-
mencie betonowym, uwzględniono  
również montaż bramki wejściowej i 
bramy dwuskrzydłowej. Zastosowano 
ogrodzenie zgodne z założeniami 
dokumentacji projektowej. Stąd 
zwiększenie kwoty o 70.000 zł.

Plac zabaw przy ulicy Hallera

Kwota 6.000 zł wydatkowana 
zostanie na dofinansowanie budowy 
placu zabaw przy ulicy Hallera, budyn-
ku nr 32 i 81, o który to plac zabaw 
poprzez Zarząd Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Małopolska” wnioskują 
mieszkańcy Osiedla Hallera. 

Adaptacja budynku przy Placu 
Kościelnym na potrzeby 

Urzędu Miejskiego

Po trwającym  postępowaniu 
wyjaśniającym w sprawie nie uregu-
lowanej faktury za roboty budowlane 
adaptacji pomieszczeń budynku  
przy Placu Kościelnym  na potrzeby 
archiwum zakładowego na rzecz 
P.H.U „POTOCZAK” Skawa 465 
uregulowano kwotę 184 566,07 zł. 
tytułem zapłaty za wykonane roboty. 
Pozostała do uregulowana należność  
zostaje jako zabezpieczenie. Wnio-
skowana kwota 46.834 zł to kwota 
nieuregulowanej należności.

Wpłata na rzecz Związku Gmin Zie-
mi Gorlickiej na dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych "Termomo-
dernizacja obiektów użyteczności 

publicznej" § 6650

Środki niezbędne na pokry-
cie zobowiązania z tytułu obsługi 
prawnej, nadzoru nad robotami oraz 
działań promocyjnych, które należą 
do obowiązków inwestora zgodnie 
ze złożonym wnioskiem i harmono-
gramem – kwota 39.200 zł.

Ponadto na XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany i do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice”; wyrazili zgodę na rozwiązanie umowy użytkownika wieczystego i zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego; w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu niszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części; w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie m. Gorlice; w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice 
udostępnionych dla operatorów. Pozostałych dwanaście uchwał dotyczyło zmian w statutach gorlickich osiedli.

XXI SESJA RM - INTERPELACJE I ODPOWIEDZI
BOGDAN MUSIAŁ, przypo-

minając, że budowa chodników 
wzdłuż dróg miejskich powiato-
wych, wojewódzkich i krajowych 
zwiększyła bezpieczeństwo po-
ruszających się pieszych, prosił 
o przeanalizowanie tych miejsc , 
gdzie jest ograniczenie szybkości 
poruszających się pojazdów, do 

40 km/godz., dla zwiększenia 
płynności  ruchu. (Odp.: Sprawa 
zostanie przeanalizowana na komi-
sji organizacji ruchu w sierpniu br. 
O wynikach postępowania radny 
zostanie poinformowany). 

JOANNA BUBAK, w imieniu 
mieszkańców bloku przy ul. Biecka 
35, w którym mieszka obecnie bar-

dzo dużo rodzin z małymi dziećmi, 
a w przyszłości powstanie w tym 
rejonie blok socjalny, proszą, aby 
połączyć ten rejon z Osiedlem 
„Chopina” jednostronnym chod-
nikiem lub pasem dla pieszych 
tak, aby można było wózkiem z 
dzieckiem dojechać do sklepu, 
placu zabaw i przychodni. Obecnie 

chodnik kończy się przy „Kuźni”. 
(Odp.: W budżecie na 2012 r. takie 
zadanie nie zostało uwzględnione i 
w bieżącym roku nie może zostać 
zrealizowane).

W drugiej interpelacji wy-
raziła prośbę mieszkańców ulicy 
Wyszyńskiego – bocznej (do 
domku Mc Garveya w Gliniku) 
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o poparcie ich starań u nowego 
właściciela Rafinerii Nafty w spra-
wie naprawienia tej drogi, gdyż 
jej stan zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców. (Odp.: Miasto nie 
ma możliwości pomocy z uwagi, 
iż nie jest właścicielem przed-
miotowej drogi , a wydatkowanie 
środków na terenach nie będących 
własnością miasta jest działaniem 
niezgodnym z prawem. Dlatego 
Urząd Miejski zwrócił się z proś-
bą do Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych Sp. z o.o. w Stalowej 
Woli – obecnego właściciela – o 
przeprowadzenie bieżącego re-
montu tej drogi).  

JADWIGA WÓJTOWICZ,  
w imieniu mieszkańców bloków 
przy ul. Kołłątaja 10 i 12 ponownie 
zwróciła się z prośbą o wyremon-
towanie zlokalizowanego pomiędzy 
blokami placu manewrowego 
(pełniącego równocześnie funkcję 
parkingu) wraz z kilkudziesięcioma 
metrami drogi dojazdowej. Prosiła 
także o rozważenie możliwości 
utworzenia w tym miejscu dodat-
kowych miejsc parkingowych ze 
względu na ZUS i GOPS. (Odp.: 
Ze wstępnej analizy wynika, że 
przedmiotowy plac częściowo 
może być usytuowany na działce 
należącej do Wspólnoty Mieszka-
niowej Kołłątaja 11. W przypadku 
potwierdzenia powyższego przez  
geodetę wspólnota musiałaby 
wyrazić zgodę zarówno na remont 
jak i na partycypację w kosztach, 
podejmując stosowną uchwałę. 
Natomiast w kwestii parkingu 
dla ZUS i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – żadna z tych 
instytucji nie zwróciła się z takim 
wnioskiem do Urzędu Miasta, a 
z uzyskanych informacji wynika, 
że posiadają własne parkingi dla 
klientów. Z uwagi na brak środków 
finansowych w bieżącym roku oraz 
konieczność określenia zakresu i 
wysokości kosztów remont placu 
manewrowego przy ul. Kołłątaja 
może być uwzględniony w planie 
remontowym na lata następne).

Druga interpelacja dotyczyła 
doposażenia placu zabaw przy ul. 
Batorego. Kilka lat temu z tzw. 
placu zabaw przy tej ulicy usunięto 
wszystkie urządzenia będące jego 
wyposażeniem tłumacząc, że nie 
posiadają koniecznych atestów 
bezpieczeństwa. Mimo upływu lat 
nic nie wykonano, dlatego pono-
wiła prośby mieszkańców , którzy 
liczą na wywiązanie się z obietnic. 
(Odp.: Sprawa ta była analizowana, 

ale ze względu na brak odpowied-
niego terenu nie została pozytyw-
nie rozpatrzona. Nie ma w obrębie 
boiska i innych terenach będących 
własnością miasta wystarczającej 
powierzchni do montażu urządzeń 
zabawowych, przy których musi 
być zachowana strefa bezpieczeń-
stwa – co najmniej 10 m. Wniosek 
o wykup terenu i realizację placu 
zabaw może być analizowany 
przy konstruowaniu budżetu na 
kolejny rok).

W ostatniej interpelacji pod-
jęła temat notorycznego niszczenia 
nawierzchni ulicy Zielonej. W 2009 
r. po wielu latach starań na ulicy 
został położony asfalt, a parametry 
drogi pozwalają na ruch pojazdów 
o tonażu do 3,5 t. Tymczasem  po 
tej drodze jeżdżą ciężkie samocho-
dy ciężarowe właściciela jednej 
z posesji. Jak wynika z pisma 
skierowanego z Urzędu Miasta do 
mieszkańców nie zawsze właściciel 
ciężarówek miał stosowne pozwo-
lenia. W imieniu mieszkańców 
pytała, jak będzie wyglądał montaż 
finansowy remontu ulicy Zielonej, 
jaki będzie procentowy udział 
podmiotu odpowiedzialnego za 
zniszczenia drogi, kto pokryje po-
zostałe koszty? (Odp.: W dniu 10 
lipca br. przystąpiono do remontu 
nawierzchni ulicy Zielonej, przy 
50% partycypacji w kosztach Pana 
Józefa Halucha. Roboty zostały 
wykonane. Z drogi tej korzystają 
wszyscy właściciele nieruchomo-
ści, przy ulicy Zielonej trwa tez ak-
tualnie budowa czterech budynków 
mieszkalnych, kilka innych jest na 
etapie wykończenia. Materiały na 
budowę dowożone są ulicą Zielo-
ną. W wyjątkiem Pana J. Halucha 
nikt nie wystąpił o pozwolenie na 
wjazd samochodem przekraczają-
cym dopuszczalny tonaż). 

ALICJA NOWAK, poinfor-
mowała, iż mieszkańcy skarżą 
się, że nie otrzymują odpowiedzi 
na kierowane do Urzędu pisma. 
Sama osobiście od kilku miesięcy 
czeka na odpowiedź z Komisji Bu-
downictwa i Inwestycji w sprawie 
przejścia dla pieszych w okolicach 
sklepów Handlowiec, Biedronka, 
Galeria EP oraz Komisji Rozwoju i 
Promocji Miasta w sprawie targo-
wiska miejskiego. Przypomniała, 
że od listopada 2011 roku na od-
powiedź od Burmistrza w sprawie 
płac czekają Związkowcy z OSiR. 
Uważa, że nieudzielenie odpowie-
dzi na kierowane do Urzędu pisma 
jest dość częstą praktyką, dlatego 
w imieniu mieszkańców i swoim 

apelowała, aby sytuacja ta uległa 
zmianie. (Odp.: W tej sprawie 
do Burmistrza zwrócił się prze-
wodniczący Rady Miasta Bogdan 
Musiał prosząc o przestrzeganie 
terminów odpowiedzi oraz o zobo-
wiązanie dyrektorów i kierowników 
jednostek organizacyjnych do 
terminowego udzielania informacji 
radnym oraz mieszkańcom miasta. 
Równocześnie poinformował rad-
ną, że do udzielania odpowiedzi 
na interpelacje upoważniony jest 
Burmistrz lub desygnowany przez 
niego dyrektor lub kierownik jed-
nostki organizacyjnej. Komisje 
Rady Miasta nie udzielają odpo-
wiedzi na interpelacje).

Kolejny raz zwróciła się 
z interpelacją o wykonanie bez-
piecznego przejścia dla pieszych 
w okolicach sklepów Biedronka, 
Handlowiec, Galeria EP wniosku-
jąc, by było dogodne dla osób 
wchodzących na osiedle od strony 
Broniewskiego i Żeromskiego. 
(Odp.: Pismem nr IR 7012.8.2012 
z dnia 09.07. 2012 r. wystąpiono 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad w Krakowie 
z prośbą o rozważenie możliwo-
ści wykonania przedmiotowego 
przejścia w ciągu ul. Kościuszki 
drogi krajowej nr 28. O wszczę-
tych procedurach zainteresowani 
budową przejścia mieszkańcy będą 
poinformowani).

W następnej interpelacji 
radna zwróciła się do Burmistrza o 
sprostowanie swojego wystąpienia 
w TV Regionalnej, w którym stwier-
dził, że to radni miejscy podjęli 
decyzję, za które obecnie właści-
ciel, czyli Agencja Nieruchomości 
Rolnych, żąda ponad pół miliona 
złotych plus około 200 zł odsetek 
dziennie. Jej zdaniem stanowisko 
Prokuratury jest jednoznaczne – 
burmistrz Sterkowicz działał na 
szkodę interesu publicznego nie 
informując radnych o konsekwen-
cjach zbycia działek w Małastowie, 
więc w tym przypadku nie można 
mówić o winie radnych. (Odp.: 
Odpowiedź w sprawie poruszonej 
w interpelacji była udzielona już 
kilkakrotnie. Zdaniem Prokuratury 
fakt, że Rada Miasta Gorlice nie 
była informowana o możliwościach 
dochodzenia zwrotu przez ANR 
wartości zbytych przez Burmistrza 
Miasta Gorlice dziełek, nie można 
uznać jako działania na szkodę 
Gminy Miejskiej Gorlice. Proku-
rator przeprowadził w sprawie 
czynności i ponieważ stawiane 

zarzuty nie znalazły potwierdzenia 
w materiale dowodowym umorzył 
śledztwo z uwagi  na przedawnie-
nie karalności pierwszego z zarzu-
canych czynów oraz z uwagi na 
brak znamion czynu zabronionego 
w drugim z zarzucanych czynów. 
Chcąc wystąpić z powództwem o 
narażenie Miasta Gorlice na straty 
finansowe, musi zaistnieć szkoda, 
której w chwili obecnej Gmina 
Miejska Gorlice nie poniosła, 
nie została bowiem dokonana 
zapłata na rzecz ANR. W związku 
z powyższym brak jest postaw do 
wytaczania powództwa.

W kolejnej interpelacji pyta-
ła o wskazanie podstawy prawnej, 
w oparciu o którą wprowadzono 
zmiany w statutach poszczegól-
nych osiedli. Według zaintere-
sowanych mieszkańców są one 
niekonstytucyjne – naruszają 
art. 31 ust. 3 Konstytucji. (Odp.: 
Zmiany statutów osiedli podykto-
wane były uwagami zgłaszanymi 
przez samych przewodniczących 
Zarządów Osiedli i radnych. Pro-
jekty zmian były przekazane do 
poszczególnych komisji RM celem 
wypracowania opinii i ewentual-
nych uwag. Następnie, po omówie-
niu projektów uchwał na sesji RM, 
radni przegłosowali te uchwały. 
W przypadku inicjatywy grupy 
radnych jest możliwość dokonania 
zmian w statucie).

W ostatniej interpelacji py-
tała się, kto odpowiada za klucze 
do pomieszczeń prowadzących 
na wieżę ratuszową? Czy udo-
stępnianie kluczy do pomieszczeń 
Urzędu Miasta Gorlice osobom 
postronnym, w tym przypadku 
Jarosławowi R. skazanemu prawo-
mocnymi wyrokami sądowymi za 
oszustwa jest stosowną w Urzędzie 
praktyką, gdyż zaobserwowała to 
w czasie Dni Gorlic. (Odp.: Zwy-
czajowo, podczas Dni Gorlic wieża 
ratuszowa jest łatwiej dostępna dla 
publiczności. Z wejścia korzystali 
również przedstawiciele gorlickich 
mediów, w tym portal gorlice24.pl 
Nie istnieją pisane zasady korzy-
stania z wieży ratuszowej, zwykle 
jednak znajdującym się na wieży 
towarzyszy pracownik UM. Trudno 
dziś dociec, dlaczego w opisanym 
przez Panią Radną wydarzeniu nie 
było na wieży pracownika UM, a 
pieczę nad kluczami sprawował 
Pan Rozpłochowski. Oczywiście do 
takich sytuacji nie powinno docho-
dzić, na co podlegli Burmistrzowi 
pracownicy zostali uczuleni).
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W zakresie robót jest: bu-
dowa chodnika jednostronnego o 
szerokości 2 m z kostki brukowej 
betonowej; budowa kanalizacji desz-
czowej z kolektorem, z przejściem 
pod drogą krajową (ulica Biecka) , 
drogą powiatową  (ulica Zakole) z 
odprowadzeniem wód do rzeki Ropy; 
budowa oświetlenia na długości 
planowanego chodnika; poszerzenie 
nawierzchni jezdni oraz budowa 2 
zatok autobusowych. Koszt robót 
zgodnie z przedstawioną ofertą  wy-
nosi 1 260 135,00  złotych. Zadanie 
realizowane jest w ramach tzw. Ini-
cjatyw Samorządowych z udziałem 

Przystąpienie do wykonania 
II etapu uzależnione było od prac 
dodatkowych – remont sieci wodocią-
gowej. Zadania te dobiegają końca. Na 
zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Gorlicach 
wykonywany jest remont sieci wo-
dociągowej, wykonany został drenaż 
izolacji przeciwwilgociowej budynków 
oraz wymianą przyłączy kanalizacji 

Od wielu lat potok "Od Długosza" 
przysparzał wiele problemów, szcze-
gólnie mieszkańcom posesji przy ulicy 
Kochanowskiego, przylegających do 
tego cieku wodnego. Podczas powodzi 
zalewanych było przez potok nawet 
kilkanaście gospodarstw. Od początku 
kadencji burmistrz Witold Kochan czynił 
starania, by ciek pozostający pod admini-
stracją Małopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Krakowie został 
uregulowany. Stąd rozmowy w tej spra-
wie z Wojewodą Małopolskim, wnioski 
kierowane do Urzędu Marszałkowskie-
go, a także organizacja wizji lokalnych 
w Gorlicach z udziałem Dyrektorów 
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Krakowie Bogusława 
Borowskiego i Krzysztofa Hofbauera. 
W 2011 roku wykonana została do-
kumentacja projektowa na wykonanie 
tego zadania, Urząd Miejski natomiast 
przygotował dokumentację przebudowy 
przepustu na cieku przechodzącego 

CZESŁAW GĘBAROWSKI w 
swojej interpelacji zwrócił uwagę 
na brak pełnego sklasyfikowania 
gruntów na terenie m. Gorlice, co 
powoduje, że mieszkańcy płacą po-
datki w różnej wysokości. Zdaniem 
radnego jest to sprzeczne z zasa-
dami sprawiedliwości społecznej i 
zasadami państwa prawa. Dlatego 
pytał, jakie zamierzenia zamierza 
podjąć Burmistrz, aby doprowa-
dzić do pełnego sklasyfikowania 
gruntów na terenie miasta, jaka 
jest skala tych braków oraz jakich 
regionów miasta dotyczy. (Odp.: 
Burmistrz nie może dokonywać 
zmian zapisów w ewidencji grun-
tów i budynków. Takie uprawnienia 
ma tylko Starosta, jednak z uwagi 
na ograniczone środki przeznaczo-
ne na ten cel z budżetu państwa 
aktualizacja ewidencji nie jest prze-
prowadzona na obszarze całego 
miasta. Burmistrz Miasta Gorlice 
wielokrotnie występował do Staro-
stwa Powiatowego w Gorlicach o 
pilne przeprowadzenie aktualizacji 
gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
położonych na terenie miasta, 
gdyż orzeczenia zatwierdzające 
dotychczasową klasyfikację po-
chodzą z lat 1956-1969. W latach 
2003-2011 Starostwo dokonało 
z urzędu częściową aktualizację 
niektórych działek. W przypadku 
działek, na których budowane są 
nowe budynki, zmiana klasyfikacji 
gruntów odbywa się od kilku lat 
na bieżąco, zazwyczaj na wniosek 
i koszt właścicieli działki. Pro-
blem dotyczy działek, na których 
budynki powstały kilkanaście lat 
wcześniej, a właściciele nie dopeł-
nili obowiązku zgłoszenia zmiany 
w Starostwie lub dane nie zostały 
zaktualizowane. W ewidencji  po-
datkowej Urzędu Miasta figuruje 
65, 5342 ha gruntów sklasyfiko-
wanych jako grunty zabudowane 
na użytkach rolnych, natomiast 
urząd nie dysponuje wiedzą na te-
mat skali błędnie sklasyfikowanych 
działek na terenie miasta. Szcze-
gółowe dane znajdują się jedynie 
w Starostwie. W dniu 12.07. br. 
do Starostwa zostało skierowane 
pismo z prośbą o dokonanie ak-
tualizacji klasyfikacji gruntów w 
celu wyeliminowania istniejących 
nieprawidłowości, które skutkują 
nierównym traktowaniem sporej 
liczny mieszkańców Gorlic oraz 
dużymi stratami w dochodach 
budżetu miasta ).

AUGUSTYN MRÓZ, w swo-
jej interpelacji prosił o wyciągnięcie 
konsekwencji od osób zatrudnio-

nych w Wydziale Promocji za fatal-
ną promocję ostatnich Dni Gorlic. 
Zdecydowana większość miesz-
kańców nie była poinformowana o 
tej imprezie. Oprócz informacji w 
Internecie (z którego nie wszyscy 
korzystają) oraz nieczytelnych 
plakatów, które były niewidoczne i 
np. na Osiedlu Magdalena nie było 
ani jednego, to innych reklam nie 
było. Nie było ani jednego banneru, 
nie było reklamy w gorlickiej tele-
wizji. Mieszkańcy nie mieli żadnej 
informacji na temat wyłączenia 
Rynku Dworzysko z działalności 
gospodarczej w sobotę 16 czerw-
ca, co znakomicie utrudniło im 
codzienne zakupy. (Odp.: Zadanie 
szeroko pojętej informacji oraz 
współpracy z mediami znajduje 
się poza kompetencjami Wydziału 
Strategii, Promocji i Funduszy Ze-
wnętrznych. Wydział nie organizuje 
również zadań z przygotowaniem 
imprez kulturalnych i informowa-
nia o nich. Współuczestniczy jedy-
nie w realizacji zadań związanych 
z udziałem w takich imprezach 
gości zagranicznych. Pracownicy 
Wydziału brali czynny udział w 
organizacji wielu aspektów Dni 
Gorlic, w tym ceremonii otwarcia 
pikniku regionalnego oraz podej-
mowaniu gości Burmistrza w Urzę-
dzie Miejskim. Na Święto Miasta 
wydrukowano 300 plakatów, które 
zostały powieszone na 25 słupach 
GCK, w świetlicach osiedlowych, 
placówkach oświatowych i spor-
towych, punktach informacji tury-
stycznej, witrynach sklepów oraz 
na szybach autobusów MZK. Roz-
wieszone też były trzy inne plakaty 
promujące Mobilną Strefę Kibica, 
Gorlicki Piknik Rewitalizacyjny, 
Małopolski Piknik Europejski. Na 
osiedlu „Magdalena” nie ma tablicy 
informacyjnej, którą administruje 
GCK. Informacje z programem Dni 
Gorlic pojawiły się też w Internecie, 
Gazecie Gorlickiej – ze specjalnym 
dodatkiem, Regionalnej Telewizji 
Gorlickiej. Organizacja imprez 
masowych wiąże się z utrudnienia-
mi – stąd nieobecność handlu na 
Dworzysku w sobotę 16 czerwca 
– o czym został poinformowany 
administrator placu targowego, 
który zobowiązany był powiadomić 
osoby prowadzące handel o za-
mknięciu w tym dniu placu. Trudno 
się zgodzić ze stwierdzeniem, że 
zdecydowana większość miesz-
kańców nie była poinformowana 
o Dniach Gorlic, skoro przez dwa 
dni na gorlickim rynku bawiło się 
kilka tysięcy osób).  

Chodnik przy ulicy Skrzyńskich
Rozpoczynają się prace przy budowie chodnika przy ul. Skrzyńskich 

o długości 650 m. Wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Drogowo Mostowe GODROM Sp. z o.o. Gorlice – lider i Zakład Usługowo – 
Produkcyjno Handlowy „HAŻBUD” Sp. z o.o. Gorlice – partner.

środków finansowych Województwa 
Małopolskiego w wysokości 50 % . Z 
uwagi na fakt, iż oświetlenie wszyst-
kich ulic jest własnością Miasta, 
koszty budowy oświetlenia  ponosi  
w całości Miasto. Prace prowadzone 
będą   w latach 2012 – 2013 . W roku 
2012 wykonany zostanie kolektor 
kanalizacji deszczowej wraz z osad-
nikiem, separatorem i wylotem do 
odbiornika, którym jest rzeka Ropa. 
W roku 2013 – pozostałe roboty tj. 
chodnik, studzienki ściekowe wraz 
z podłączeniem do kolektora głów-
nego, poszerzenie jezdni, zatoki 
autobusowe, oświetlenie.

Chodnik przy ul. Wróblewskiego

sanitarnej i deszczowej. Natomiast 
na zlecenie Gorlickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego zakres 
robót remontowych chodnika obejmuje 
uzupełnienie podbudowy wraz z robo-
tami ziemnymi, wymianę krawężników, 
wymianę płyt chodnikowych na kostkę 
betonową oraz wykonanie zieleńców. 
Zadanie realizowane jest przez Miejski 
Zakład Usług Komunalnych.

31 sierpnia br. rozpoczęły się prace remontowe chodnika przy ul. Wróblew-
skiego. W I półroczu br. wykonano I odcinek chodnika (wzdłuż muru kościelnego).

"Od Długosza"  - Regulacja potoku
Dobra wiadomośc z Krakowa - Małopolski Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych rozpisał przetarg na regulację cieku wodnego „Od 
Długosza”, powodującego ogromne straty podczas ulewnych deszczy.

pod ulicą Kochanowskiego. W tym 
roku przepust ten zostanie przez Miasto 
przebudowany – zarezerwowano na ten 
cel w budżecie 87 tys. złotych. Wraz z 
rozpisaniem przetargu przez Małopolski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Krakowie mamy już pewność, że 
roboty zostaną wykonane i to, mimo 
że instytucja ta dysponuje w bieżącym 
roku dość ograniczonymi środkami 
na realizację tego typu zadań. Według 
zapisów przetargu zamówienie obejmuje 
budowę umocnień koryta potoku „Od 
Długosza” na długości ok. 1 kilometra. W 
ramach przedmiotu zamówienia Wyko-
nawca wykona roboty przygotowawcze, 
roboty ziemne, umocnienia z narzutu 
kamiennego, żłób betonowy z murem 
okładzinowym, przykrycie żłobu płytami 
żelbetonowymi, bystrze kamienne z 
grodzic stalowych oraz opaski z koszy 
i walców siatkowo-kamiennych. Zakoń-
czenie inwestycji przewiduje się na koniec 
listopada 2013 roku.
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Impreza ta odbyła się już 
po raz piąty. Uczestnicy mogli 
skorzystać z dmuchanego zamku 
i zjeżdżalni, trampoliny, jazdy na 
konikach z Regietowa, skosz-
tować pysznych tradycyjnych 
lodów z Bobowej oraz kiełbaski 
z grilla. Konkurencje sportowe 
prowadzone przez instruktora 
sportu i rekreacji oraz animator-

28 lipca br., w Świetlicy Osie-
dlowej GCK przy ul. Tuwima 6,  w Gor-
licach odbył się konkurs plastyczny 
p.t. „Ropa naftowa a ziemia gorlicka”. 
Konkurs ten był jedną z wielu atrakcji 
skierowanych do dzieci i młodzieży 
korzystających z wakacyjnej oferty 
świetlicy. Wpisywał się on tematycz-
nie też w obchody Roku Łukasiewicza.  
W ramach konkursu powstało kilka 
pięknych prac plastycznych przed-
stawiających lampy naftowe, szyby 
wiertnicze a także znany uczestnikom  
z gorlickiej dzielnicy Zawodzie pomnik 

Każdy z zawodników oddał 
trzy strzały próbne i dziesięć ocenia-
nych do tarczy odległej 50 metrów. 
Prowadzona była odrębna klasyfika-
cja dla kobiet i mężczyzn; zawodnik 
z najlepszym wynikiem otrzymał 
puchar Burmistrza Gorlic. Do startu 
zgłosiło się pięćdziesięciu chętnych. 
Najlepsze wyniki wśród pań uzyska-
ły Katarzyna Gurba - 79 pkt, Sylwia 
Pic - 78 pkt, Urszula Poznańska - 77 
pkt, Danuta Szufnara - 73 pkt i Kata-
rzyna Jawor - 69 pkt. W rywalizacji 
mężczyzn najlepszy okazał się Jacek 

W WAKACJE PAMIĘTALI 
O ROKU ŁUKASIEWICZA

I. Łukasiewicza. Konkurs był okazją do 
przybliżenia młodszym oraz przypo-
mnienia starszym dzieciom sylwetki 
polskiego chemika, farmaceuty, 
przedsiębiorcy związanego m.in. z 
Ziemią Gorlicką. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali słodkie nagrody. Gratuluje-
my plastycznych talentów wszystkim, 
którzy wzięli udział, a także zachęcamy 
pozostałych do odwiedzenia Świetlicy 
Osiedlowej przy ul. Tuwima 6 nie tylko 
w wakacje

K.D.

Pożegnanie wakacji

ki gorlickiego GCK cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem 
dzieci i młodzieży, które za udział 
otrzymały słodkie niespodzianki. 
Organizatorami imprezy były: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ma-
łopolska” oraz Zarząd Osiedla nr 
8. Na zakończenie pikniku rodzice 
wraz z dziećmi wypuścili płonące 
lampiony szczęścia .

Strzelali w Święto Wojska
15 sierpnia br. w Święto Wojska Polskiego odbyły się zawody strze-

leckie zorganizowane przez organizację powiatową LOK i Urząd Miejski.

Mlecz - 85 pkt, który wyprzedził 
Roberta Karwata - 85 pkt, Tomasza 
Gubałę - 83 pkt, Mateusza Ślusarza - 
81 pkt, Konrada Przybyłowicza - 80 
pkt. Dyplomy, nagrody rzeczowe 
oraz puchar w imieniu burmistrza 
Witolda Kochana wręczył zastępca 
kierownika Wydziału Oświaty, Kul-
tury i Sportu Urzędu Miejskiego Je-
rzy Knot. Najbliższe otwarte zawody 
organizowane przez ZP LOK Gorlice 
odbędą się w ramach Gorlickiego 
Wieloboju Sportowego w niedzielę 
9 września o 14.00.

30 sierpnia br. ponad trzysta dzieci wraz z rodzicami i dziad-
kami wzięło udział w pikniku rodzinnym „Pożegnanie Wakacji” na 
Osiedlu „Korczak”.
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23 sierpnia br. na boisku przy osiedlu "Chopina" odbył się II Wakacyjny Dzień Sportu pod hasłem "Taki duży, taki mały może razem bawić się". 
Inicjatorami imprezy byli Zarząd Osiedla nr 4 w Gorlicach z Danutą Brach na czele, Łukasz Igielski - Pełnomocnik Burmistrza ds. Społecznych oraz 
Animator Sportu i Rekreacji w Gorlicach Łukasz Brzeziański.Podczas pikniku przeprowadzono turnieje piłki nożnej oraz siatkówki plażowej, a także 
konkurencje biegowe. Kulminacyjnym punktem imprezy był pokazowy mecz piłkarski między reprezentacją Osiedla a drużyną Animatora Sportu i 
Rekreacji w Gorlicach. Najważniejszym celem pikniku była pomoc dla Maćka i Kuby, którzy cierpią na dziecięce porażenie mózgowe. Podczas pikniku 
zbierano fundusze na leczenie tych chłopców. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć Maćka i Kubę cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe, mogą 
przelać na ich konto bankowe nawet najmniejszą kwotę pieniężną: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, gm. 
Bielany, NIP 118-14-28-385, KRS 0000037904, 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację Jakuba Waląga 
(8216) lub Macieja Waląga (8217). Więcej informacji na temat pięciolatków znajdziemy na ich stronie internetowej: http://www.dzieciaki.dl.pl

WAKACYJNY DZIEŃ SPORTU
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Zawody odbyły się w 
dniach 30 sierpnia - 2 września, 
a uczestniczyło w nich aż 140 
samorządowców z całej Polski 
oraz ze słowackiego Bardejowa 
i ukraińskiego Kałusza. W sumie 
do rozgrywek przystąpiło 17 re-
prezentacji samorządowych oraz 
poseł Zbigniew Dolata. W tym 
roku organizatorzy Mistrzostw za-
proponowali uczestnikom udział w 
nowych konkurencjach – w piłce 
siatkowej plażowej oraz w speed 
badmintonie. Trzeba podkreślić 
, że mistrzostwa nie odbyłyby się 
bez udziału sponsorów, wśród 
których wymieńmy  firmy Fakro, 
Godrom, MPGK w Gorlicach i 

Sportowy samorząd
Po raz siódmy Gorlice gościły uczestników Międzynarodowych 

Sportowych Mistrzostw Polski Pracowników Samorządowych, Rad-
nych i Parlamentarzystów.

FPHU Joker Janusz Pietrucha.

Podajemy zwycięzców po-
szczególnych zawodów (rywali-
zacja w większości konkurencji 
prowadzona była w dwóch katego-
riach wiekowych): dart - Krystyna 
Jachyra-Szura (UM Gorlice) i Jerzy 
Knot (UM Gorlice), tenis stołowy - 
Danuta Chylicka (UG Czernikowo), 
Danuta Pawłowska (UM Gorlice), 
Marek Stamirowski (UM Nasielsk) 

i Zbigniew Chodkowski (SP Puł-
tusk), strzelectwo - Urszula Po-
znańska (UG Gorlice) i Piotr Gajda 
(UM Gorlice), piłka siatkowa pla-
żowa - SP Nysa, badminton - Anna 
Krupa (SP Gorlice), Czesława 
Gromek (UG Lubiewo), Jarosław 
Górski (SP Gorlice) i Jerzy Knot 
(UM Gorlice), speed badminton 
- Anna Krupa (SP Gorlice), Marta 
Puchajda (UM Gorlice), Jarosław 

Górski (SP Gorlice) i Jerzy Knot 
(UM Gorlice), pływanie - Magda 
Burdzińska (UG Suchy Las), Alicja 
Nowak (UM Gorlice), Krzysztof 
Kozek (UM Gorlice) i Andrzej Kar-
powicz (UG Suchy Las).

Najwszechstronniejszą za-
wodniczką mistrzostw  okazała 
się Marta Puchajda, a najwszech-
stronniejszym zawodnikiem Jerzy 
Knot (oboje reprezentujący Urząd 
Miejski w Gorlicach). Gorlicki ma-
gistrat okazał się najlepszy rów-
nież w klasyfuikacji drużynowej, 
wyprzedzając Miasto Bardejov 
(Słowacja) i Starostwo Powiatowe 
w Gorlicach.
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Zawodnicy startujący w rozgrywkach wal-
czą o tytuły mistrzów regionu, kraju, kontynentu 
lub świata, zdobywając równocześnie punkty do 
międzynarodowych i krajowych rankingów speed 
badmintona. Międzynarodowe turnieje speed bad-
mintona koordynowane są przez Międzynarodową 
Federację Speed Badmintona - International Speed 
Badminton Organization z siedzibą w Berlinie, 
które ma przedstawicielstwa w 17 krajach. W 
mistrzostwach Ukrainy uczestniczyli przedstawi-
ciele siedmiu państw (Ukrainy, Węgier, Słowacji, 
Czech, Słowenii, Rosji i Polski). Nasz reprezentant, 
który dopiero w tym roku rozpoczął uprawianie tej 
dyscypliny, dzięki zwycięstwom nad Aleksandrem 
Tsukalo z Ukrainy oraz Evgenijem Chirkinem z 
Rosji zajął trzecie miejsce w tym turnieju, zdoby-
wając 500 pkt do rankingu międzynarodowego, w 
którym zajmuje aktualnie 28. miejsce.

Po raz pierwszy w historii 
Polska była reprezentowana na 
mistrzostwach w tej dyscyplinie. 
Nasi zawodnicy zajęli dobre miej-
sca w każdej z kategorii w których 
występowali: antyk - średniowie-
cze: 3 miejsce (brązowy medal)
renesans - XIX w.: 5 miejsce (naj-
lepszy układ na szable tych zawo-
dów) fantasy / freestyle: 4 miejsce.    

SUKCES GORLICZANINA
Speed w Uzgoradzie

Pod koniec lipca br. w Uzgoradzie rozegrane zostały mię-
dzynarodowe mistrzostwa Ukrainy w speed badmintonie zaliczane 
do międzynarodowego rankingu tej dyscypliny Ukrainian Speed 
Badminton Open 2012. Wziął w nich udział m.in. przedstawiciel 
Polski, a zarazem naszego miasta, Jerzy Knot, reprezentant Gorlic, 
który zajął trzecie miejsce.

MISTRZOSTWA ŚWIATA 
SZERMIERKI ARTYSTYCZNEJ

W dniach 16 – 20 sierpnia br. w Cascais, w Portugalii, odbyły 
się Mistrzostwa Świata Szermierki Artystycznej. Na mistrzostwach 
konkurowali ze sobą przedstawiciele krajów całego świata. Nasza 
drużyna składała się z 6 absolwentów szkoły aktorskiej SPOT z 
Krakowa oraz fechtmistrza Mateusza Berkowicza.

Dwóch spośród występujących 
szermierzy to Gorliczanie: trener 
Mateusz Berkowicz oraz Jakub 
Kruczek, który wraz z Pawłem 
Monsielem wywalczył brązowy 
medal. Pozostali szermierze na-
szej reprezentacji to: Sławomir 
Bendykowski, Rafał Domagała, 
Aleksander Leszczyński, Dawid 
Orendorz.
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