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ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA
Inauguracja na Uniwersytecie

11 stycznia br. w Dworze 
Karwacjanów rozpoczął się Rok 
Ignacego Łukasiewicza. Tym pierw-
szym akcentem obchodów był 
wykład wygłoszony dla słuchaczy 
Uniwersytetu Złotego Wieku. Przed 
wykładem burmistrz Witold Kochan 
i przewodniczący Rady Miasta Bog-
dan Musiał dokonali symbolicznej 
inauguracji Roku Ignacego Łukasie-
wicza. Przypomnijmy, że w tym roku 
przypada 190. rocznica urodzin i 
130. rocznica śmierci Łukasiewicza, 
a w Gorlicach  w 1854 r. zapłonęła 
pierwsza na świecie uliczna lampa 
naftowa skonstruowana przez tego 
wybitnego uczonego.

Z wykładem na temat zna-
czenia przełomowych odkryć Łuka-
siewicza dla przyszłych i przeszłych 
pokoleń wystąpiła dr inż. Anna 
Ostręga, pracownik naukowy Aka-
demii Górniczo – Hutniczej w Kra-
kowie. W prezentacji podkreślone 
zostało znaczenie przemysłu naf-
towego jako naszego regionalnego 
dziedzictwa  o  skali światowej , 
który  może z całym powodzeniem 
pretendować do zaszczytu wpisu 
na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. Wykład został nagrodzo-
ny gromkimi brawami ze strony 
słuchaczy, którzy licznie wypełnili 
salę galerii w Dworze Karwacja-
nów. (s. 2).

GOTOWAŁA W BLASKU LAMPY Kolejną imprezą zwią-
zaną z obchodami w Gorlicach 
Roku Ignacego Łukasiewicza 
była impreza gastronomiczna, 
która odbyła się 13 stycznia w 
restauracji Ratuszowa oraz na 
dziedzińcu przed Domem Polsko 
- Słowackim. W lokalu tym, w 
blasku lamp naftowych, znana w 
całym kraju restauratorka Magda 
Gessler przyrządzała potrawy z 
rodzimych produktów gorlickich. 
(s. 2).
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Noworoczne spotkanie w GCK
Podsumowania, plany i Dersław dla Wydawnictwa CZARNE

Przyjechała do Gorlic na zaproszenie organizatora imprezy 
"Jedz zdrowo, żyj zdrowo!" - firmy Budziak Gastro. W towarzystwie 
burmistrza Witolda Kochana zapaliła rekonstrukcję historycznej 
lampy Ignacego Łukasiewicza, oznajmiając w ten sposób gorlicza-
nom, Polsce i światu, że Gorlice są kolebką przemysłu naftowego 
i właśnie w tym mieście nad Ropą zapłonęła pierwsza na świecie 
uliczna lampa naftowa.

INAUGURACJA NA UNIWERSYTECIE

GOTOWAŁA W BLASKU LAMP
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

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

355 12 11
* Wydział Organizacyjny i Nadzo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Biuro Zamówień Publicznych, tel. 
18 35 51 252

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

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

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

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

13 stycznia br. w GCK od-
było się organizowane tradycyjnie 
na początku roku przez Burmistrza 
Gorlic Spotkanie Noworoczne, 
podsumowujące miniony 2011 rok 
oraz kreślące wizję rozwoju mia-
sta w rozpoczynającym się 2012 
r. W uroczystości uczestniczyli 
parlamentarzyści, samorządowcy, 
kierownicy jednostek organizacyj-
nych, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i pracownicy Urzę-
du Miejskiego.

W części artystycznej licz-
nie zgromadzona publiczność 
podziwiała wspaniały koncert w 
wykonaniu śpiewaków operowych 
Agnieszki Koniecznej – Kuk i Toma-
sza Kuka – rodowitego gorliczanina 
odnoszącego obecnie znakomite 
sukcesy na scenach krajowych i 
europejskich.

Ważnym wydarzeniem tego 
noworocznego spotkania było 
wręczenie przez burmistrza Witolda 
Kochana statuetki Dersława – zało-
życiela miasta –  przyznawanej za 
wybitne zasługi dla Gorlic. Statu-
etka Dersława została przyznana 
po raz drugi, w ubiegłym roku 
otrzymał ją Mirosław Czyżykiewicz. 
Dersław przyznawany jest wybit-
nym osobom i instytucjom, które 
osiągając sukcesy, równocześnie 
przyczyniają się do tego, że o Gor-
licach jest głośno w Polsce i poza 
jej granicami.

W tym roku laureatem nagro-
dy zostało Wydawnictwo "Czarne", 
reprezentowane przez założycieli i 
właścicieli Wydawnictwa, Monikę 
Sznajderman i Andrzeja Stasiuka. 
Wydawnictwo otrzymało nagrodę 
za odkrywanie i popularyzowanie 
znakomitej współczesnej prozy i 
literatury faktu.

Wśród zaproszonych gości, 
którzy podzielili się swoimi uwa-
gami na temat gorlickiej rzeczy-
wistości, znaleźli się senatorowie 
Janusz Sepioł i Stanisław Kogut 
oraz starosta gorlicki Mirosław 
Wędrychowicz.

Podsumowania ubiegłego 
roku oraz przybliżenia wizji roz-
woju miasta podjął się burmistrz 

Noworoczne spotkanie w GCK
Podsumowania, plany i Dersław dla Wydawnictwa CZARNE

Witold Kochan. Poniżej podajemy 
obszerne fragmenty wystąpienia 
Burmistrza wzbogacone fotoser-
wisem:

„2011 rok był szczególny 
dla naszego miasta. Trudno sobie 
wyobrazić, by w najbliższych 
latach zaangażowanie inwesty-
cyjne Gorlic było tak ogromne 
jak właśnie w minionym roku. Na 
wydatki majątkowe wydaliśmy po-
nad 42 miliony złotych, czyli 40% 
wszystkich środków budżetowych. 
Za te pieniądze przeprowadziliśmy 
ponad 70 najróżniejszych zadań 
inwestycyjnych i remontowych. 
Warto przypominać, że ok. 25 mi-
lionów złotych, czyli ponad połowa 
kosztów zadań inwestycyjnych, 
została pokryta ze środków pocho-
dzących spoza budżetu miasta.

Wśród tych zadań znalazły 
się te strategiczne, które przez wie-
le lat będą rzutować na wizerunek 
i rozwój naszego miasta, takie jak 
rewitalizacja centrum czy budowa 
układu komunikacyjnego w strefie 
aktywności gospodarczej. 

Na ukończeniu jest pro-
jekt termomodernizacji aż ośmiu 
obiektów użyteczności publicznej, 
(…)

(…) na zadania drogowe, 
poza pracami prowadzonymi przy 
rewitalizacji centrum miasta i w 
strefie gospodarczej, wydaliśmy 
grubo ponad 8 milionów złotych. 
Lwią część tej sumy przeznaczy-
liśmy na realizację schetynówki, 
czyli remont ulic Korczaka i Bar-
diowskiej oraz budowę łącznika i 
ronda w okolicach dworca autobu-
sowego i urzędu skarbowego.

Udało nam się pozyskać 
konkretne środki – ponad milion 
sto tysięcy złotych na odbudowę 
dróg i mostów  po klęskach ży-
wiołowych, na czym szczególnie 

skorzystali mieszkańcy osiedla 
Górnego w Gliniku.

Znaczące środki skierowa-
liśmy również na budowę sieci 
kanalizacyjnych - tutaj pomoc 
finansową uzyskaliśmy z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- ale także na place zabaw i oświe-
tlenie dróg.(…)

(…) większość pieniędzy 
przeznaczonych na cele inwestycyj-
ne pochodziła ze źródeł zewnętrz-
nych – zarówno unijnych, jak i 
krajowych. Cieszy, że ten korzystny 
trend udaje się podtrzymywać, 
w ubiegłym roku pozyskaliśmy 
na kolejne zamierzenia prawie 8 
milionów złotych. I to w sytuacji, 
gdy środki unijne przeznaczone 
na inwestycje są już praktycznie 
rozdysponowane.(…)

(…) Są już gotowe plany 
zagospodarowania terenów w 
centrum miasta, przy ulicach 
Legionów i Mickiewicza, stworzy-
liśmy niezwykle istotną koncepcję 
na kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Gorlic, sta-
ramy się wraz z zaprzyjaźnionymi 
sąsiednimi gminami o poszerzenie 
rekreacyjnej i turystycznej oferty 
miasta – chodzi tu budowę ścieżek 
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* Zameldowano 194 osoby na 
pobyt stały spoza terenu mia-
sta.

* Zameldowano 233 osoby na 
pobyt czasowy trwający 3 m-ce 
spoza terenu miasta.

* Wpłynęło 29 wniosków o wy-
meldowanie osób z pobytu sta-
łego decyzją administracyjną.

* Dokonano 468 przemeldowań 
z ulicy na ulicę.

* Wymeldowano 436 osób z 
pobytu stałego poza granice 
administracyjne naszego mia-
sta.

* Na pobycie czasowym trwają-
cym ponad 3 m-ce przebywało 
poza Gorlicami 440 osób (są to 
przeważnie osoby studiujące, 
które dokonały zameldowania 
w miejscu pobytu czasowe-
go).

* Założono 282 karty osobowe 
mieszkańca (tzw. KOM-y) dla 
nowonarodzonych gorliczanek 
i gorliczan, w tym: 139 dziew-

rowerowo – spacerowych. 

(…) Po raz pierwszy w 2011 
roku udało się zrealizować większe 
inicjatywy o charakterze społecz-
nym i kulturalnym. Wspomnę 
przy tej okazji o zorganizowanych 
wspólnie z powiatem Spartakiadzie 
Osób Niepełnosprawnych oraz 
niezwykle efektownej i skutecznej 
promocji miasta i ziemi gorlickiej 
na krakowskim rynku podczas 
sierpniowej Cepeliady.

 

Cieszymy się z efektów 
wymienionych przed chwilą zamie-
rzeń. Bardzo dziękuję wszystkim 
tym, którzy byli zaangażowani w 
ich realizację. Dziękuję radnym. 
Dziękuję pracownikom Urzędu i 
miejskich jednostek organizacyj-
nych. Dziękuję zaprzyjaźnionym 
samorządom z naszego powia-
tu. Podziękowania dla członków 
organizacji pozarządowych, z 
którymi mamy przyjemność na 
co dzień współpracować, a także 
dla przedstawicieli samorządu 

wojewódzkiego. (…)

(…) W Gorlicach rodzą się i 
wychowują bardzo zdolni, ambitni i 
pracowici ludzie. To bardzo cieszy, 
ale również stawia przed nami 
trudne zadanie – zadanie zatrzy-
mania ich w mieście, w którym się 
urodzili. (…)

Nie ukrywam, że formu-
łując tegoroczny budżet, kreśląc 
plany na przyszłość, braliśmy pod 
uwagę te czynniki. Stąd nasze 
priorytety skupione są zarówno 
na tworzeniu warunków do po-
wstawania nowych i utrzymania 
dotychczasowych miejsc pracy, jak 
i na zapewnieniu możliwości korzy-
stania z różnych form aktywnego 
wypoczynku, spełniania oczekiwań 
kulturalnych czy zaspokajania po-
trzeb socjalnych.

Dlatego w 2012 roku li-
czymy nie tylko na ukończenie 
prac przy budowie układu komu-
nikacyjnego w strefie aktywności 
gospodarczej oraz przy rewitali-
zacji starówki. Chcemy również, 
korzystając z ogromnego bo 80 
- procentowego wsparcia unijnego, 
przystąpić do zagospodarowania 
dwunastohektarowego terenu 
między ulicą Biecką a Ropą, tak by 
już za kilkanaście miesięcy mogli 
w naszym mieście pojawić się 

nowi inwestorzy oferujące kolejne 
miejsca pracy. Na ten cel wydamy 
ok. 4,5 miliona złotych.

W 2012 roku nie tylko ukoń-
czymy prace przy modernizacji 
hali sportowej OSiR, ale również 
gruntownie przebudujemy, znowu 
przy niezwykle znaczącym udziale 
środków zewnętrznych, sztuczne 
lodowisko, tworząc w tym miejscu 
całoroczny obiekt wielofunkcyjny 
(…) 

By zaspokoić potrzeby naj-
uboższych, wybudujemy w Gorli-
cach blok socjalny, korzystając z 
istotnego dofinansowania Banku 
Gospodarstwa Krajowego, a także 
doprowadzimy do polepszenia 
warunków przyjęć mieszkańców 
w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Stąd decyzja o ada-
ptacji bloku awaryjnego przy ulicy 
Reymonta na potrzeby właśnie tej 
instytucji. 

(…) Oczywiście nie zapomi-
namy o potrzebach poszczególnych 
gorlickich osiedli. Dokonamy licz-

nych, choć nie tak spektakularnych 
jak te wcześniej  wymienione, re-
montów oraz inwestycji na drogach 
i chodnikach, przy infrastrukturze 
kanalizacyjnej.

Jak widać przed nami sporo 
zadań, skutkujących dużymi wydat-
kami, ale co pocieszające, znowu 
realizowanych w dużej części przy 
udziale pieniędzy spoza budżetu 
miasta. Będziemy realizować bu-
dżet absolutnie proinwestycyjny, 
prawie co trzecia złotówka – 24 
miliony złotych, przeznaczona 
zostanie na rozwój. 

Podobnie jak w ubiegłym 
roku zostawiamy daleko w tyle 
pod tym względem sąsiednie Jasło 
i Nowy Sącz – miasta większe i czę-
sto przywoływane przez gorliczan 
jako godne naśladowania. (…)

Skąd ta tendencja i na-
sze starania o przeznaczenie jak 
największych kwot na rozwój? 
Odpowiedź jest prosta - chcemy 
wykorzystać swoje pięć minut, 
szanse, którą umożliwiają nam 
dostępne środki pozabudżetowe. 
Szansę, która może się już w przy-
szłości nie powtórzyć. (…)”

 Noworoczne spotkanie 
zwieńczył toast wzniesiony przez 
przewodniczącego Rady Miasta 
Bogdana Musiała.

ROK 2011 W LICZBACH
czynek i 143 chłopców.

* W kartach osobowych miesz-
kańców odnotowano 412 mał-
żeństw oraz 49 rozwodów.

* Z kartoteki osobowej miesz-
kańców miasta wyłączono 257 
KOM-ów osób zmarłych.

* Wydano gorliczankom i gor-
liczanom 1 946 dowodów 
osobistych.

* Udzielono 396 odpowiedzi na 
wnioski o udostępnienie da-
nych osobowych dotyczących 
mieszkańców Gorlic.

* Na prośbę mieszkańców wyda-
no 437 zaświadczeń o pobycie 
stałym.

* W dniu 31 grudnia 2011 roku 
Gorlice liczyły 28 977 osób (są 
to osoby zameldowane w Gorli-
cach na pobyt stały), w tym: 15 
081 kobiet i 13 896 mężczyzn.

Powyższe dane opracowali 
pracownicy Wydziału Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach.

W ostatnim dniu 2011 roku, odbył się XXI Gorlicki Bieg Sylwestrowy. 
Na starcie stanęło aż 362 zawodników. To rekordowa frekwencja. Wśród 
uczestników był też olimpijczyk Henryk Szost, co świadczy o poziomie tej 
międzynarodowej imprezy. 

 Tradycyjnie bieg odbył się na dystansie 5 i 10 kilometrów. Oddzielną kla-
syfikację prowadzono dla mężczyzn i kobiet. Trasa prowadziła ulicami Mickiewicza, 
Garbarską i Blich, a metę usytuowano na ulicy Nadbrzeżnej. Dekorację zwycięzców 
przeprowadzono w Miejskim Zespole Szkół nr 1. Podajemy nazwiska zwycięzców 
Gorlickiego Biegu Sylwestrowego A.D 2011. 5 kilometrów, mężczyźni: 1. Sergiej 
Okseniuk (Ukraina) 14:51, 2. Sergiej Fiksowicz (Ukraina) 15:36, 3. Eduard Hopak 
(Ukraina) 15:40; 5 kilometrów, kobiety: 1. Katarzyna Dulak (UKS Budowlani Nowy 
Sącz) 18:03, 2. Karolina Pilarska (Meta Lubliniec) 18:18, 3. Oksana Didan (Kowel, 
Ukraina) 18:19; 10 kilometrów, mężczyźni: 1. Henryk Szost (Grunwald Poznań) 29:23, 
2. Dmytro Lasnyn (Kowel, Ukraina) 29.38, 3. Roman Romanenko (Kowel, Ukraina) 
29:39; 10 kilometrów, kobiety: 1. Lidia Fiskowicz (LKS Rudnik) 34:27, 2. Anna Wojna 
(ULKS Lipinki) 35:37, 3. Ewa Kucharska (MKS Iskra Pszczyna) 36:10.

XXI BIEG SYLWESTROWY 
POŻEGNAŁ STARY ROK
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 Prezentujemy podstawowe 
parametry budżetu:

Dochody Miasta wyniosą 
76.036.233 zł, w tym dochody ma-
jątkowe to 10.830.300 zł.

Najpoważniejsze źródła do-
chodów stanowią podatki i opłaty 
(34,8 mln zł.), udział w podatkach 
dochodowych (16,2 mln. zł.), sub-
wencje (14,7 mln zł.) i dotacje (10,3 
mln zł.)

 Wydatki wyniosą 85.074.963 
zł, w tym wydatki majątkowe to 
23.974.019 zł  (28% wydatków 
zostanie przeznaczonych na cele 
inwestycyjne).

Większa część inwestycji 
realizowana będzie przy udziale 
środków zewnętrznych – 12,9 mln 
zł, ze środków własnych i kredytów 
będą realizowane zadania na kwotę 
11,1 mln. zł.

Wśród wydatków bieżących 
najistotniejszą pozycję zajmują wy-
datki na oświatę (22,6 mln zł, 27%) 
oraz na pomoc społeczną (16,3 mln. 
zł, 19%).

Przewidywany deficyt wynie-
sie 9.038.730 zł.

 Największe wydatki mająt-
kowe w 2012 roku to:

Budowa układu komunikacyj-
nego na terenie strefy gospodarczej 
przy ulicy Bieckiej w Gorlicach – kon-
tynuacja projektu dofinansowanego 
z MRPO – 5.972.090 zł

Budowa układu komunikacyj-
nego i infrastruktury technicznej na 
terenie strefy gospodarczej przy ulicy 
Bieckiej – II etap (projekt z dofinan-
sowaniem z MRPO, początek zago-
spodarowania terenu między Ropą 
a ulicą Biecką na potrzeby nowych 
inwestorów) – 4.544.000 zł

Przebudowa lodowiska przy 
na wielofunkcyjny obiekt sportowy 
(dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz preferencyjna 
pożyczka z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej) – 3.200.000 zł

Budowa bloku socjalnego 
(dofinansowanie z Banku Gospodar-
stwa Krajowego) – 2.717.000 zł

Rewitalizacja Starówki (za-
kończenie inwestycji dofinansowanej 
z MRPO) – 2.441.510 zł  

OSTATNIA SESJA 2011 r.   - BUDŻET NA 2012 r. PRZYJĘTY
29 grudnia 2011 r. na XV sesji Rady Miasta Gorlice radni zdecydowali o przyjęciu zaproponowanego przez Burmistrza projektu budżetu 

Miasta na 2012 rok. Za projektem głosowało 17 radnych, przeciw była jedna osoba, trzy wstrzymały się od głosu.

Adaptacja bloku „awaryjne-
go” przy ulicy Reymonta na potrzeby 
MOPS – 1.200.000 zł

Ponadto wykonane zostaną 
prace przy zadaniach na poszczegól-
nych gorlickich osiedlach. Przewidu-
je się m.in. realizację następujących 
inwestycji: przebudowa chodników 
przy ulicach Wróblewskiego i Wy-
szyńskiego, przebudowa przepustu 
przy ulicy Kochanowskiego (przy 
potoku „od Długosza”), budowa 
kanalizacji deszczowej na osiedlu 
Młodych, budowa ulicy Słowackiej, 
przebudowa ulic Sosnowej (kolejny 
etap), Karwacjanów i łącznika uli-
cy Krasińskiego z ulicą Rzeźniczą 
(kontynuacja prac), dokumentacja 
projektowa na rewitalizację budynku 
Sokoła.

Rok 2011 był rekordowy pod 
względem prowadzonych inwestycji, 
nieprędko będzie możliwe przezna-
czenie aż takich wysokich kwot na 
wydatki majątkowe, co jednak nie 
oznacza, że przyszłoroczny budżet 
nie będzie proinwestycyjny. 

Świadczy o tym przeznacze-
nie prawie co trzeciej złotówki na 
zadania remontowe i inwestycyjne. 
Kontynuowane będą prace przy rewi-
talizacji starówki oraz przy poprawie 
dostępności komunikacyjnej strefy 
aktywności gospodarczej; w dalszym 
ciągu termomodernizowane będą 
obiekty GCK i hali OSiR. Pojawią 
się jednak także nowe zadania oraz 
mniejsze inwestycje, niezwykle istot-
ne dla mieszkańców poszczególnych 
osiedli.

Warto zwrócić uwagę, że 
większość zadań inwestycyjnych 
prowadzona będzie z udziałem 
środków zewnętrznych. Tylko w 
mijającym roku udało się pozyskać 
dofinansowania na różne inwestycje 
w wysokości 7,5 miliona – w warun-
kach, gdy praktycznie wyczerpane 
już zostały środki z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.

Ciekawe wydaje się również 
porównanie kwot przewidzianych 
w 2012 roku na inwestycje przez 
miasta sąsiadujące z Gorlicami:

Nowy Sącz: liczba miesz-
kańców – 85 tys., wydatki ogółem 
– 379,2 mln zł, w tym wydatki 
inwestycyjne - 16,5 mln zł

Jasło: liczba mieszkańców 
– 37 tys., wydatki ogółem - 109,4 
mln zł, w tym wydatki inwestycyjne 
- 21,5 mln zł

Gorlice: liczba mieszkańców 
– 29 tys., wydatki ogółem - 85,1 
mln zł, w tym wydatki inwestycyjne 
- 23,97 mln zł

Oprócz tej najważniejszej 
– Uchwały Budżetowej na 2012 
rok – radni przyjęli Wieloletnią Pro-
gnozę Finansową na lata 2012-2014; 
uchwalili Miejski Program Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Miejski Program 
Przeciwdziałania Narkomanii dla m. 
Gorlice na 2012 r.; wyrazili zgodę na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości 
położonej przy ul. Ogrodowej w 
Gorlicach (na parking i usługi komer-
cyjne); przedłużyli umowy dzierżawy 
gruntów położonych w Gorlicach 
(szczegóły w odrębnym artykule); 
przyjęli regulamin wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Miejską Gorlice; 
zmienili uchwałę w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych oraz usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości (23 zł 
za 1 m2); dokonali zmiany uchwały w 
sprawie ustalenia zasad korzystania 
z obiektu targowiska miejskiego na 
placu Dworzysko w Gorlicach (zakaz 
sprzedaży inwentaża żywego oraz 
odzieży używanej); wyrazili zgodę na 
przedłużenie umowy lokalu użytko-
wego (po „Gwarku” w GCK); dokonali 
zmiany w uchwale w sprawie zasad 
pobierania kaucji zabezpieczającej 
pokrycie należności z tytułu najmu 
lokali mieszkalnych, wchodzących 
w skład zasobu mieszkaniowego 
Gminy Miejskiej Gorlice; określili 
warunki odpłatności za przyznaną 
pomoc w formie posiłku w ramach 
wieloletniego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania”. W 
końcowej części posiedzenia czworo 
radnych złożyło interpelacje. 

Alicja Nowak, przypomina-
jąc, że od 1 stycznia wchodzi w życie 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 1996 r., Nr 132, poz 622 z późn. 
zm.), prosiła o informację, jak wy-

gląda wdrażanie znowelizowanych 
przepisów, w szczególności: „Czy 
konieczne będą zmiany – na przykład 
tworzenie dodatkowych punktów – w 
zakresie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych celem osiągnięcia 
wymaganego poziomu recyklingu?”; 
„Czy i w jakim zakresie planuje się 
zbiórkę zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego?”; „Jaka była 
wartość bazowa masy składowanych 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji w roku 1995?”; „Jaka 
jest prognoza dotycząca realności 
osiągnięcia wymaganej przepisami 
redukcji w/w odpadów w pierwszym 
okresie tj. do 16 lipca 2013 r.?”.

Prosiła też o wyjaśnienie, 
dlaczego mieszkańcy bloku komu-
nalnego przy ul. Korczaka od chwili 
zasiedlenia do tej pory nie otrzymali 
faktur za ogrzewanie, za które płacą 
ryczałtem, a sądzili, że będą rozli-
czani zgodnie ze wskazaniami licz-
nika. Prosiła o wyjaśnienie sytuacji 
i uzasadnienie tak dużej zwłoki w 
rozliczaniu mediów.

W kolejnej interpelacji prosiła 
o uzasadnienie decyzji budowy bloku 
socjalnego przy ul. Chopina, skoro 
wcześniej duże pieniądze zainwesto-
wano w projekt osiedla pod nazwą 
Korczak II. 

Po raz kolejny interpelowała 
w sprawie nierealizowania od 2009 
r. przejścia dla pieszych w okolicach 
sklepów „Biedronka”, „Galeria EP”, 
„Handlowiec”, chociaż już wcze-
śniej na piśmie zadeklarowano jego 
budowę i z tego tytułu poniesiono 
pewne koszty. Prosiła o wyjaśnienie: 
„Dlaczego w ramach oszczędności 
przejścia nie wykonano, gdy bu-
dowano ul. Żeromskiego – zgoda 
GDDiA była?”; „Dlaczego tematu nie 
poruszono na posiedzeniu Komisji 
Infrastruktury?”.

Augustyn Mróz, wniósł o 
natychmiastowe zweryfikowanie 
i ujednolicenie strefy miejskiej na 
wszystkich liniach autobusowych 
gorlickiego MZK. W uzasadnieniu 
podał przykład linii nr 13 – na trasie 
Osiedle Górne – Bystra Szkoła, która 
ujęta jest jako strefa miejska, chociaż 
przystanek jest daleko poza granica-
mi miasta. Prosił też o wyciągnięcie 
konsekwencji w trybie art. 52 k.p. w 
stosunku do osoby, która celowo 
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naraziła MZK na ogromne straty 
oraz zweryfikowanie i ustalenie stref 
autobusowych wg jednolitego, czy-
telnego dla wszystkich kryterium.

Mariola Migdar wnioskowała 
do Burmistrza, aby z nowym 2012 
rokiem członkowie Komisji Budow-
nictwa mogli uczestniczyć, jako 
obserwatorzy, w pracach Komisji 
Odbiorowych po realizacji remontów 
i inwestycji za duże środki finansowe. 

W drugiej interpelacji przypomniała, 
że na Komisji Budżetu i Finansów w 
listopadzie 2011 roku zwracała się z 
prośbą do Dyrektora OSiR-u o przy-
gotowanie zestawienia za okres 5 lat 
przyznanych dotacji - przychodów i 
kosztów wydatków bieżących - do 
tej pory nie otrzymała powyższych 
informacji. Wnioskowała o przygo-
towanie powyższych informacji. 

Joanna Bubak, w imieniu 

mieszkańców ul. Bieckiej prosiła o 
wykonanie zjazdów z ul. Bieckiej (po 
przeciwnej stronie drogi jak stacja 
benzynowa ARGE), które miały być 
wykonane przy budowie drogi – ul. 
Bieckiej. Jeden ze zjazdów jest do 
cmentarzyka z I wojny światowej, a 
drugi do prywatnej posesji.

Druga interpelacja dotyczyła 
drobnego, ale dla mieszkańców 
Glinika bardzo ważnego zadania 

– wykonania schodków z ulicy 
Wyszyńskiego na parking pod ko-
ściołem w Gliniku. Projektant przed 
laty przewidział obejście parkingu. 
Jednak praktyka kilku lat poka-
zuje, że najczęściej uczęszczany 
szlak przez dzieci i wielu dorosłych 
prowadzi wprost z przejścia dla 
pieszych w dół na parking i dalej na 
ulicę Paderewskiego i w kierunku 
Osiedla Dębina. 

Chodzi o uchwały o przy-
stąpieniu do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w sprawie prze-
dłużenia umów dzierżawy dotych-
czasowym właścicielom kiosków 
handlowych oraz w sprawie zgody 
na oddanie w dzierżawę w drodze 
przetargu tej nieruchomości z 
przeznaczeniem na parking i 
usługi komercyjne, na czas nie 
dłuższy niż 30 lat.

Obecnie na placu przy ulicy 
Ogrodowej funkcjonuje targowi-
sko, natomiast w Planie zagospo-
darowania przestrzennego teren 
ten jest oznaczony jako parking. 
Przyszłe zmiany w Planie pozwolą 

PARKING, OBIEKT HANDLOWY, PRZEJŚCIE POD UL. LEGIONÓW...
Podczas tej ostatniej w 2011 roku sesji Rady Miasta podjęto trzy uchwały, które będą miały istotny wpływ na przyszłość placu przy 

ulicach Ogrodowej i Legionów.

na możliwość budowy w tym miej-
scu także obiektów o charakterze 
handlowo – usługowym. Zmiany 
w Planie mają na celu przekształ-
cenie zdegradowanego terenu 
centrum miasta w atrakcyjny teren 
usługowy i rekreacyjny, uzupeł-
niający usługową ofertę miasta. 
Uchwałę o przystąpieniu do zmian 
w Planie zagospodarowania radni 
przyjęli jednogłośnie.

Nieco więcej dyskusji wzbu-
dziła uchwała o przedłużeniu do 30 
czerwca 2012 roku umów dzier-
żawy osobom, które dotychczas 
prowadziły działalność w kioskach 
handlowych na placu targowym.  
Jednak i ta uchwała został przyjęta 

znaczącą większością głosów.

Docelowo teren przy ulicy 
Ogrodowej zostanie przeznaczony 
na wieloletnią dzierżawę w dro-
dze przetargu nieograniczonego. 
Właśnie w tej sprawie radni pod-
jęli jednogłośnie trzecią uchwałę. 
Chodzi o dzierżawę nieruchomości 
położonej przy ulicy Ogrodowej z 
przeznaczeniem na parking i usłu-
gi komercyjne, na czas określony, 
nie dłuższy niż 30 lat. Wieloletni 
dzierżawca zobowiązany będzie 
do docelowej zabudowy terenu. 
Zabudowa ta polega na usytuowa-
niu ogólnodostępnego parkingu 
oraz na nadbudowie obiektów 
komercyjnych o jednej i trzech 

kondygnacjach. Przewiduje się 
tu powstanie około 150 miejsc 
parkingowych. Obsługę komu-
nikacyjną zapewnią zjazdy z ulic 
Legionów i Ogrodowej. Natomiast 
ruch pieszy od strony miasta 
poprowadzony zostanie przez pla-
nowane przejście podziemne pod 
ulicą Legionów. Proponowana 
zabudowa nie będzie przesłaniać 
starej części miasta, a poprzez 
zastosowanie odpowiednich roz-
wiązań architektonicznych będzie 
ją podkreślać. Całe założenie urba-
nistyczne obejmie również bulwar 
na rzeką Ropą, z przeznaczeniem 
terenów w pobliżu rzeki na cele 
rekreacyjne.

O STULECIU BITWY

13 grudnia 2011 r.  bur-
mistrz Witold Kochan spotkał się 
ze starostą tarnowskim Mieczysła-
wem Krasem, starostą gorlickim 
Mirosławem Wędrychowiczem 
oraz przedstawicielem Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. Spotkanie doty-
czyło projektu złożenia wspólnego 
wniosku do MRPO tematycznie 
związanego z rocznicą 100 - lecia 
Bitwy pod Gorlicami.

UCZESTNICZYLI W ODBIORZE 
SIECI WODOCIĄGOWEJ

14 grudnia 2011 r. bur-
mistrz Witold Kochan i zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel uczest-
niczyli w odbiorze budowy sieci 
wodociągowej prowadzącej do 14 
gospodarstw przy ulicach Granicz-
nej i Wspólnej. Była to okazja do 
podsumowania sezonu inwestycyj-
nego Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. 
W 2011 roku MPGK Sp. z o.o. 
zrealizował inwe-stycje w sieci 
wodociągowe i ciepłownicze na 

SERWIS Z RATUSZA
łączną sumę ponad 2,5 mln zł net-
to. W trakcie spotkania na Osiedlu 
Górnym podsumowano również 
prace prowadzone przy realizacji 
inwestycji finansowanych w Gor-
licach ze środków Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, a kierowanych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. W 
mijającym roku Miasto Gorlice 
pozyskało z tego źródła prawie 1,1 
mln zł, co pozwoliło na wykonanie 
sześciu zadań.

SPOTKANIE ZE WSPÓLNOTAMI 
MIESZKANIOWYMI

15 grudnia 2011 r.  bur-
mistrz Witold Kochan i zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel spotkali 
się z przedstawicielami wspólnot 
mieszkaniowych, których admi-
nistracją zajmował się dotych-
czas Miejski Zarząd Budynków. 
W spotkaniu uczestniczył także 
prezes zarządu GTBS Sp. z o.o. 
Edward Igras. Podczas spotkania 

poruszano temat przyszłości spółki 
oraz relacji pomiędzy wspólnotami 
a nowym zarządcą.

OPŁATEK 
Z PRZEWODNICZĄCYMI

19 grudnia 2011 r.  bur-
mistrz Witold Kochan spotkał się 
z przewodniczącymi Zarządów 
gorlickich osiedli. Spotkanie o 
charakterze opłatkowym, miało tez 
charakter konsultacji. Rozmawiano 
o wykonanych i planowanych do 
inwestycjach na poszczególnych 
osiedlach.   

DYREKTOR ODDZIAŁU GDDKiA 
W RATUSZU

 20 grudnia 2011 r. na za-
proszenie burmistrza Witolda 
Kochana gościł w Gorlicach dy-
rektor krakowskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Jacek Gryga. Wizyta 
Dyrektora stanowiła swoiste pod-
sumowanie prac prowadzonych 
przez Dyrekcję na terenie nasze-

go miasta. Przypomnijmy, że w 
2011 roku, dzięki przychylności 
oraz pomocy organizacyjnej i 
finansowej GDDKiA udało się 
zrealizować prawoskręt  od ulicy 
Sportowej do ulicy Parkowej, za-
montować sygnalizację świetlną na 
niebezpiecznym skrzyżowaniu ulic 
Bieckiej, Skrzyńskich i Zakole oraz 
wyremontować chodniki po obu 
stronach ulicy Legionów, a także 
chodniki i schody na moście nad 
rzeką Ropą (ulica Sienkiewicza). 
Łącznie inwestycje prowadzone w 
2011 roku przez GDDKiA na terenie 
Gorlic pochłonęły sumę ponad 300 
tysięcy złotych i to w sytuacji, gdy 
obecnie priorytetem działań tej 
instytucji jest budowa autostrad 
i dróg ekspresowych. Podczas 
konferencji prasowej dyrektor 
Jacek Gryga zapewnił, że jednym 
z ważniejszych przyszłych zadań 
GDDKiA na terenie Gorlic będzie 
regulacja sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu na Zawodziu, co 
może przyczynić się do udrożnienia 
ruchu samochodowego  w tym 
miejscu. Dyrektor  podzielił się 
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ZMIANY W BUDŻECIE – WIĘCEJ 
ŚRODKÓW DLA OSiR i MBP

Dokonując zmiany w Budże-
cie Miasta zwiększono wydatki na 
2012 r. o kwotę 490 000 zł – 365 
400 wydatki bieżące, a 125 000 zł 
wydatki majątkowe. 300 000 zł prze-
znaczono na wykonanie niezbędnych 
remontów bieżących dróg miejskich; 
10 400 zł na pokrycie kosztów 
zbiórki odpadów pochodzących z 
różnego rodzaju opakowań; 55 000 
zł na dotację dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej na podwyższenie wyna-
grodzeń pracowników; 25 000 zł 
na zadanie pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Słonecznej” na wy-
konanie odcinka kolektora kanalizacji 
w miejscu kanału zlikwidowanego 
podczas budowy uzbrojenia Osiedla 
„Magdalena”. Największa kwota, 
100 000 zł, to dotacja celowa dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji na prze-
budowę przyłącza elektrycznego 
w celu umożliwienia podłączenia i 
funkcjonowania wentylacji wraz z kli-
matyzacją. (wymiana przekładników 
w stacji trafo oraz kabla zasilającego 
budynek hali sportowej)

SPRZEDAŻ DZIAŁKI

Podejmując tę uchwałę radni 
wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości 
położonej przy ul. 11-go Listopada, 
która jest własnością miasta Gorli-
ce. Z uwagi na swoją konfigurację, 
działka ta o powierzchni 0,026 ha, nie 
stanowi odrębnej działki budowlanej. 
Z wnioskiem o wykup tej działki 
wystąpił mieszkaniec przyległej 
nieruchomości motywując, że w 
ten sposób poprawiłby warunki 
zagospodarowania swojej działki. 
Zgodnie z przyjętą uchwałą koszty 
związane z wyceną nieruchomości 
i sporządzeniem aktu notarialnego 
pokrywa nabywca. 

Uchwały do sesji XVI

TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gorspodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Gorlicach złożyło wniosek o zatwier-
dzenie taryf za usługi zbiorowego 
odprowadzania ścieków z okresem 

również informacjami na temat 
postępów przy budowie autostra-
dy prowadzącej od Krakowa w 
kierunku Rzeszowa. Cały odcinek 
autostrady łączący Kraków z Tarno-
wem powinien być do dyspozycji 
kierowców najpóźniej za dwa lata.

U NOWEGO WOJEWODY

20 grudnia 2011 r.  bur-

mistrz Witold Kochan spotkał się 
w Krakowie z nowo powołanym 
wojewodą małopolskim Jerzym 
Millerem. Spotkanie dotyczyło 
m.in. realizacji rządowego Pro-
gramu Ochrony Dorzecza Górnej 
Wisły. 

O DWORCU AUTOBUSOWYM

28 grudnia 2011 r.  bur-

mistrz Witold Kochan zorganizował 
spotkanie z udziałem starosty 
gorlickiego, wójtów i burmistrzów  
gmin z terenu powiatu gorlickiego 
oraz nowego właściciela i operatora 
gorlickiego dworca autobusowego. 
Spotkanie dotyczyło możliwości 
dostosowania rozkładów jazdy 
poszczególnych linii, gwarantu-
jących wzmocnienie roli dworca 

jako głównego punktu odpraw 
autobusów. 

NA POSIEDZENIU STOWARZY-
SZENIA GMIN I POWIATÓW

9 stycznia br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w po-
siedzeniu Zarządu Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Małopolskich w 
Krakowie.

XVI SESJA RADY MIASTA
26 stycznia br. odbyła się XVI sesja Rady Miasta. Radni 

przyjęli protokół z obrad XV sesji, informację Burmistrza za okres 
międzysesyjny od 16 grudnia 2011 do 15 stycznia 2012 r. Wysłuchali 
odpowiedzi Burmistrza na interpelacje zgłoszone na poprzedniej 
sesji RM oraz przyjęli osiem uchwał.

obowiązywania: od 1 marca 2012 
r. do 28 lutego 2013 r. Wniosek o 
zatwierdzenie taryf został spraw-
dzony przez powołaną w tym celu 
- Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
Gorlice - Komisję na posiedzeniu w 
dniu 5.01.2012 r. W wyniku spraw-
dzenia pozytywnie zweryfikowano 
ponoszone przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne koszty, 
będące podstawą kalkulacji nowych 
cen.

Porównując zapisy przedkła-
danej taryfy do taryfy poprzednio 
obowiązującej można zauważyć, że 
ceny za dostawę wody pozostają 
na niezmienionym poziomie, dla 
odbiorców z obu grup taryfowych. 
Natomiast ceny za odprowadzenie 
ścieków dla I grupy taryfowej (go-
spodarstwa domowe) ulegają obni-
żeniu o 0,58%, zaś dla II grupy tary-
fowej (pozostali odbiorcy) obniżeniu 
o 2,27%. Ponadto ujednolicono 
stawki opłat abonamentowych, która 
obecnie wynosi 3,50 zł /odbiocę/ 
miesiąc dla obu grup taryfowych, 
zarówno przy dostawie wody, jak i 
przy odbiorze ścieków.

Zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001 r. zweryfi-
kowane przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) taryfy podlegają 
zatwierdzeniu w drodze uchwały 
rady gminy (miasta). Rada Miasta 
przyjęła uchwałę. Od 1 marca br. 
cena za dostarczanie 1 m3 wody 
dla indywidualnych gospodarstw 
domowych wynosić będzie 3,52 zł 
(netto), pozostali odbiorcy 3,62 zł 
(netto). Natomiast ceny za odpro-
wadzanie 1 m3 ścieków wynosić 
będą odpowiednio: 3,40 zł (netto) 
odbiorca indywidualny i 3,45 zł 
(netto) - odbiorcy pozostali. 

PROGRAM  

"GORLICKIEJ DUŻEJ RODZINY"

Tę uchwałę - w sprawie wpro-
wadzenia programu "Gorlickiej Dużej 
Rodziny" - podjęła Rada Miasta z 
myślą o skutecznym realizowaniu 
polityki prorodzinnej w naszym 
mieście oraz wsparciu w procesie 
wychowawczym dzieci i młodzieży 
wychowującej się w rodzinach wie-
lodzietnych. Za taką rodzinę wielo-
dzietną - uznano rodzinę zamieszkałą 
i zameldowaną na terenie Miasta 
Gorlice, składającą się z rodziców 
(jednego rodzica) mających na 
utrzymaniu troje lub więcej dzieci w 
wieku do 18 roku życia lub 24 roku 
życia, w przypadku, gdy dziecko uczy 
się lub studiuje. Przyjęty program 
jest elementem polityki społecznej 
realizowanej przez Miasto Gorlice i 
ma na celu opracowanie, promocję 
i koordynację systemu ulg adreso-
wanych do rodzin wielodzietnych. In-
strumentami umożliwiającymi zreali-
zowanie tych celów jest zapewnienie 
członkom rodzin wielodzietnych ulgi 
polegającej na umożliwieniu zakupu 
biletów na płatne miejskie imprezy 
sportowo-rekreacyjne z 50% zniżką. 
Ze zgłoszeniem do programu mogą 
wystąpić instytucje i podmioty ze-
wnętrzne, które w ramach świadczo-
nych przez siebie usług zaproponują 
realizację ulg i preferencji dla rodzin 
wielodzietnych. Informacja o pro-
gramie, w szczególności o punktach 
oferujących ulgi oraz o rodzajach 
tych ulg będzie umieszczana na 
stronie internetowej Urzędu Miasta 
Gorlice. Potwierdzeniem uprawnień 
do korzystania z ulg, o których mowa 
w §3 tej uchwały będzie karta "Gorlic-
kiej Dużej Rodziny". Uzyskanie karty 
"Gorlickiej Dużej Rodziny" odbywać 
się będzie na wniosek rodzica złożo-
ny w Urzędzie Miejskim w Gorlicach. 

Karta zostanie wydana po weryfikacji 
złożonego wniosku, nie później niż w 
ciągu miesiąca po jego złożeniu, na 
okres jednego roku.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ 

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA 
LATA 2012-2015

Na XVI sesji Rady Miasta, 
radni przyjęli również Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy na 
lata 2012-2015. To właśnie do zadań 
własnych gminy należy opracowa-
nie i realizacja takich programów. 
Przemoc w świetle analizy statystyk 
krajowych jest zjawiskiem ciągle 
nasilającym się, jednak ze względu 
na ukryty często charakter przemocy 
trudno jest ustalić faktyczną skalę 
tego zjawiska. Miasto Gorlice, w 
którym będzie realizowany pro-
gram, nie odbiega w statystykach 
od tendencji ogólnopolskich. Dane 
Komendy Powiatowej Policji dot. 
podejmowanych na terenie miasta 
interwencji domowych, pokazują 
coroczny wzrost liczby interwencji 
domowych i porównywalnej w latach 
2006-2009 liczby Niebieskich Kart. 
W roku 2010 nastąpiło zmniej-
szenie tego zjawiska, ale od roku 
2011 ponownie obserwuje się trend 
wzrostowy (563 interwencje, 75 
Niebieskich Kart). Ogólnie w latach 
2006-2011 było 4757 interwencji 
i założono 504 Niebieskie Karty). 
Wyniki takie świadczyć mogą o 
nasilaniu się zjawiska przemocy, jak 
również o wzrastającej świadomości 
ofiar wykazujących chęć walki z tym 
problemem. Liczba osób z terenu 
Gorlic objętych pomocą z powodu 
przemocy domowej w tych latach 
wynosi 277, w 92 rodzinach. W 
minionym roku były to 22 rodziny z 
55 osobami w tych rodzinach.

MOPS WYZNACZONY DO REALI-
ZACJI ZADANIA

Uchwałą w sprawie wyzna-
czenia podmiotu właściwego dla 
realizacji zadania z zakresu admini-
stracji publicznej w zakresie wspiera-
nia rodziny, Rada Miasta wyznaczyła 
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gorlicach jako podmiot właściwy 
dla realizacji zadania z zakresu 
administracji publicznej w zakresie 
wspierania rodzin w formie organi-
zacji pracy z rodziną. MOPS będzie 
m.in.: realizował 3-letnie programy 
wspierania rodziny; tworzył możli-
wości podnoszenia kwalifikacji przez 
asystentów rodziny; tworzył oraz roz-
wijał system opieki nad dzieckiem, w 
tym placówki wsparcia dziennego, 
oraz pracy z rodziną przeżywającą 
trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych.

ZMIANY W STATUCIE ZWIĄZKU 
GMIN ZIEMI GORLICKIEJ

Zmiany w Statucie Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej wynikają z 
faktu, że z dniem 31 grudnia 2011 
r. ustało członkowstwo w Związku 
Gminy Gorlice, która skutecznie 
wypowiedziała swoje członkostwo. 
W dniu 14 grudnia 2011 r. Zgro-
madzenie Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej podjęło uchwałę w sprawie 
zmian Statutu Związku Gmin Ziemi 

Gorlickiej, na mocy której wykreśliła 
z listy uczestników Związku Gminę 
Gorlice. Aby przedmiotowa zmiana 
Statutu weszła w życie, rady gmin 
uczestników Związku muszą podjąć 
uchwałę w sprawie przyjęcia zmian 
Statutu bezwzględną większością 
głosów ustawowego składu rady 
gminy. Taką uchwałę podjęła Rada 
Miasta Gorlice.

UZUPEŁNIONO SKŁAD ŁAWNI-
KÓW

Ponieważ na sesji październi-

kowej w 2011 r. Rada Miasta Gorlice 
nie wybrała wymaganej liczby ławni-
ków do Sądu Okręgowego w Nowym 
Sączu, zaistniała konieczność prze-
prowadzenia wyborów uzupełniają-
cych. Stąd na XVI sesji Rady Miasta 
podjęto uchwałę w sprawie uzupeł-
niających wyborów na ławników do 
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 
na kadencję 2012-2015. W tajnym 
głosowaniu na ławnika wybrano 
Panią Renatę Kamińską.

Henryk Plato ponowił interpe-
lację z poprzedniej kadencji w sprawie 
braku bankomatów na Osiedlach Ma-
gadalena i Korczak. Pomimo obietnic 
banku BPSA, podobno z powodu 
nieopłacalności, bank się wycofał. Na 
sugestie mieszkańców ponawia tę 
interpelację, tymbardziej, że Poczta 
Polska, w ramach oszczędności, za-
mierza przekazywać emerytury i renty 
na konta. 

Joanna Bubak wnioskowała o 
pilne uregulowanie własności schodów 
przyległych do budynku GCK i terenu 
(placu przed GCK), który jest we wła-
daniu Starostwa Powiatowego. 

W imieniu mieszkańców okolic 
ul. Chopina, w tym mieszkańców 
budynków prywatnych, zwróciła się 
z prośbą, aby odstąpić od zamiaru 
lokalizacji kompostowni przy EMPOL-u 
i Oczyszczalni Ścieków.

Wnioskowała też o wzmocnie-
nie kontroli policyjnej w Parku Miejskim 
im. Mac Garveya w Gliniku w dni wolne 
od zajęć szkolnych.

Bogdan Musiał, wyraził niepo-
kój wielu mieszkańćów ul. Dukielskiej 
słabym postępem prac związanych z 
przebudową tej ulicy. Prosił o infor-
mację o postępie prac projektowych i 
wykupie gruntów pod drogę.

Augustyn Mróz, w celu popra-
wy płynności ruchu samochodowego 
w centrum miasta, wnosił o podjęcie 
starań dotyczących włączenia do ruchu 
fragmentu ok. 30 m ulicy Podkościelnej 
począwszy od ul. Mickieiwcza. Nato-
miast w trosce o usprawnienie ruchu na 
rondzie, wnosił o podjęcie starań w celu 
zmiany usytuowania tablic "drogowska-

INTERPELACJE ZŁOŻONE PRZEZ RADNYCH NA XVI SESJI RADY MIASTA
zów" w taki sposób, by nie zasłaniały 
widoczności na rondzie. W ostatniej 
interpelacji prosił o wygospodarowanie 
środków finansowych na zamonto-
wanie na dachu budynku Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 5 tzw. "śniegołapów", 
które zlikwidują niebezpieczeństwo 
ewentualnego wypadku.

Alicja Nowak, przypominając 
w swojej interpelacji o kierowanych do 
radnych skargach i krytycznych uwa-
gach dotyczących pracy policji, udziale 
w posiedzeniu Komisji Spraw Społecz-
nych rzecznika prasowego gorlickiej 
policji oraz piśmie Komendanta Powia-
towej Policji w Gorlicach skierowanym 
do przewodniczącej J. Bubak, z którego 
wynika, że radni załatwiali na Komisji 
prywatne sprawy, wniosła o wezwanie 
Komendanta Powiatowego Policji w 
Gorlicach do zajęcia jednoznacznego 
stanowiska dotyczącego współpracy 
Policji - szczególnie dzielnicowych, jako 
najlepiej zorientowanych w problemach 
bezpieczeńśtwa i porządku publicznego 
w mieście - z Radą Miasta. 

Prosiła o informację na temat 
podstawy prawnej i warunków na 
jakich budżet miasta zostanie zasilony 
środkami zewnętrznymi przeznaczo-
nymi na budowę dróg i infrastruktury w 
Strefie Ekonomicznej, w szczególności 
jakie warunki muszą być spełnione, aby 
w/w środki zewnętrzne miały charakter 
bezzwrotny oraz czy w przedmiotowej 
sprawie dokonano oceny wykonalności 
inwestycji. 

Wnosiła również o sporządzenie 
i przedłożenie opinii prawnej w zakresie 
braku przeszkód formalnych, pomiędzy 
charakterem prawnym przedmioto-

wej inwestycji a wymogami pomocy 
publicznej.

W kolejnej interpelacji prosiła 
o informację, czy wspólnoty mieszka-
niowe, które do końca ubiegłego roku 
administrowane były przez MZB, zostały 
definitywnie rozliczone z tytułu funduszy 
remontowych, ewentualnie, czy istnieją 
jeszcze jakieś nierozliczone sporne 
sprawy oraz jaką ostatecznie kwotę 
udało się zabezpieczyć - zgodnie z ubie-
głorocznym zapewnieniem Burmistrza 
- na remonty budynków komunalnych, 
w szczególności, jak powyższa kwota 
szacunkowo ma się do potrzeb.

Pytała też, na czym polegała 
promocja miasta realizowana wspólnie 
z promocją restauracji "Ratuszowa" 
i jakie są zakładane efekty? W jakich 
ogólnopolskich mediach dzięki wizycie 
pani Gessler były promowane Gorlice? 
Ile wyniósł wkład finansowy miasta w 
realizację imprezy oraz wkład niemate-
rialny, np. zakmnięcie tego dnia Domu 
Polsko-Słowackiego i udostępnienie 
jego pomieszczeń dla potrzeb organi-
zatorów spotkania? 

Na zakończenie swoich interpe-
lacji prosiła o wykaz imprez rekreacyjno-
sportowych i kulturalnych, które były 
w roku 2011 organizowane odpłatnie 
przez miejskie instytucje, co jest po-
twierdzone fakturami.

Jadwiga Wójtowicz interpelo-
wała w sprawie realizacji termomoder-
nizacji budynku hali OSiR, w tym podję-
tych działań związanych z modernizacją 
instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej.

Pytała, dlaczego nie wybudo-
wano na zewnątrz hali na poziomie 0 
pawilonu, w którym zlokalizowano by 

całą "maszynownię", a przyjęto projekt 
umieszczenia jej w obrębie hali, w 
piwnicach poniżej poziomu 0.

Poruszyła też temat zakre-
su i specyfikacji przetargowej ro-
bót na hali, zwłaszcza konieczności 
przeprowadzenia prac związanych 
z zabezpieczeniem montowanych 
urządzeń, zamaskowaniem instalacji 
oraz przywróceniem pomieszczeń do 
stanu pierwotnego (pomieszczenia 
administracyjne, biurowe, szatnie, 
sanitariaty). Stąd prosiła o odpowiedź 
na pytania: "Kto jest autorem projektu 
wszelkich prac prowadzonych obecnie 
na hali OSiR?; Kto z imienia i nazwiska 
jest odpowiedzialny za przyjęcie takiego 
projektu?; Kto przygotował przetarg i 
kto decydował o jego rozstrzygnięciu?; 
Kto poniesie odpowiedzialność w mo-
mencie, gdy piwnice zostaną zalane?". 
Równocześnie wnioskowała o podjęcie 
w trybie pilnym działań mających na 
celu zabezpieczenie piwnic, monto-
wanych tam urządzeń, jak również 
skierowanie na ten cel stosownych 
środkó finansowych.

Jolanta Dobek zwróciła się z 
prośbą o rozważenie możliwości uho-
norowania Honorowych Dawców Krwi 
za ich oddanie w ratowaniu zdrowia 
i życia chorym ludziom, np. poprzez 
wprowadzenie ulgi lub całkowite zwol-
nienie z opłat na imprezy kulturalno-
sportowe, bilety MZK itp.

Radna przypomniała też, że w 
Gliniku, na terenie Rafinerii, znajduje się 
cmentarz, gdzie pochowani są żołnierze 
radzieccy i polscy. Cmentarz jest ogro-
dzony i zamknięty. Mieszkańcy proszą o 
umożliwienie wejścia na cmentarz.

MIŁA UROCZYSTOŚĆ NA XVI SESJI RM
Podczas XVI Sesji RM odbyłą się miła uroczystość odznaczenia Matki 4 żołnierzy, oraz podziękowań dla sztabu i wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Sączu ppłk Grzegorz Dobosz oraz jego zastępca mjr Jan Zboś wręczyli Srebrny Medal za Zasługi dla 
Obronności Elżbiecie Wyderce, gorliczance, której 4 synowie - Tomasz, Marcin, Łukasz, Szczepan odbyli zasadniczą służbę wojskową. Medal został przyznany na 
mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. Natomiast na ręce szefowej WOŚP w Gorlicach, radnej Jadwigi Wójtowicz burmistrz W. Kochan 
złożył podziękowania i gratulacje. Uhonorowano dwójkę najaktywniejszych wolontariuszy Magdalenę Krupczak i Piotra Obrzuta.



Str. 9Styczeń 2012

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

Osiedla nr 1 Starówka i nr 3 Kromera

Najpoważniejszą inwestycją w 
tej części miasta były prace prowadzone 
przy rewitalizacji gorlickiej starówki. 
W ramach rewitalizacji przebudowie 
poddano 14 ulic (Wróblewskiego, 
Piłsudskiego, Mickiewicza, Stróżowska, 
Strażacka, Krzywa, Piekarska, Cicha, 
Wąska, Mikołaja, Karwacjanów, Krótka, 
Kręta i Stroma) oraz 2 place (Rynek i 
Dworzysko). Wartość całego projektu 
wynosi 17,1 mln zł., 11,35 mln zł. 
to dofinansowanie ze środków unij-
nych – z Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. W ramach 
projektu dofinansowanego w połowie 
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej osiem obiektów użyteczności 
publicznej zostało poddanych ter-
momodernizacji. Jednym z nich jest 
przedszkole znajdujące się przy ulicy 
Jagiełły – Miejskie Przedszkole nr 1. 
Prace przy budynku polegały na wyko-
naniu docieplenia (powierzchnia 770 
m. kw.), wymianie stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz modernizacji systemu 
grzewczego budynku. Dopełnieniem 
prac rewitalizacyjnych w centrum mia-
sta jest przebudowa placu znajdującego 
się na dziedzińcu Urzędu Miejskiego 
– przed Domem Polsko – Słowac-
kim. Położono tu nową nawierzchnię, 
udało się wygospodarować miejsce 
dla odpoczynku i roślinności. Lepiej 
wyeksponowano także miejsce zbrodni 
popełnionej przez hitlerowców podczas 
II wojny światowej. Z początkiem 
roku ukończono prace przy remoncie 
schodów terenowych prowadzących 
od ulicy Słonecznej (od restauracji 
„Gorlicka” i przychodni lekarskiej) na 
Blich.  Dodatkowo wybudowano w 
obrębie schodów odcinki kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. W sąsiedztwie 
schodów, na ulicy Blich, wyremonto-
wano odcinek chodnika. Położono tu 
kostkę brukową na powierzchni prawie 
500 metrów kwadratowych, położono 
również krawężnik i obrzeża na długości 
330 metrów. Kilka miesięcy trwały prace 
archeologiczne i konserwatorskie pro-
wadzone w budynku dawnej synagogi 
znajdującej się przy ulicy Strażackiej. 
Głównym elementem prowadzonych 
tutaj prac było wydobycie spod posadzki 
budynku macew, zabezpieczenie ich i 
przeniesienie na cmentarz żydowski. 
Podobnie ważnym ze społecznego 
punktu widzenia zadaniem był remont 
lokalu znajdującego się w zasobach 
miejskich, przeznaczonego na siedzibę 

INWESTYCJE 2011 NA GORLICKICH OSIEDLACH
Rok 2011 był wyjątkowy pod względem prowadzonych w Gorlicach remontów i inwestycji – na zadania majątkowe wydano przeszło 

42 miliony złotych. Trudno będzie o powtórzenie podobnego poziomu wydatków w najbliższych latach. Aby udokumentować i unaocznić 
zakres prowadzonych w ubiegłym roku prac, prezentujemy wykonane inwestycje na poszczególnych gorlickich osiedlach. Przedstawiamy 
jedynie prace finansowane lub współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Gorlice. (część 1).

gorlickiego Stowarzyszenia „Patronus” 
na rzecz Osób Niepełnosprawnych i 
Ich Bliskich ze szczególnym uwzględ-
nieniem Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane. Burmistrz Gorlic zdecydował 
o oddaniu do dyspozycji „Patronusa” 
lokalu o powierzchni 40 m2, znajdujący 
się na parterze budynku przy ulicy Ja-
giełły. Pomieszczenia biura wymagały 
jednak gruntownego remontu. Koszty 
prac zostały pokryte w znacznej mierze 
ze środków samorządów - Miasta Gor-
lice, Powiatu Gorlickiego, Gmin Ropa, 
Biecz, Moszczenica, Lipinki i Sękowa. 
W ramach szerszego zadania - rozdziału 
kanalizacji ogólnospławnej Osiedla 
Magdalena, wybudowano w 2011 roku 
kolektory kanalizacji sanitarnej od ulicy 
Cichej do ulicy Blich oraz wzdłuż budyn-
ków przy ulicy Wąskiej, a także odcinek 
kanalizacji deszczowej od ulicy Cichej 
do odbiornika w ulicy Krętej. Ogólnie 
na zadania wykonane na terenie osiedli 
Starówka i Kromera przeznaczono w 
2011 roku ponad 10,5 mln złotych.

Osiedle nr 2 “Magdalena”

 Na osiedlu Magdalena, przy 
ulicy Krakowskiej, znajduje się Miejskie 
Przedszkole nr 5, które w ubiegłym roku 
poddano gruntownej termomoderniza-
cji w ramach projektu dofinansowanego 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 
ramach projektu odnowiono fasadę 
budynku, ściany na powierzchni 327 
m. kw. zostały ocieplone.  Wymieniona 
została stolarka okienna i drzwiowa, 
zmodernizowany został  system grzew-
czy. Dodatkowo ze środków gminnych 
przystosowano budynek do wymogów 
przepisów przeciwpożarowych, zmo-
dernizowano sufit i instalację elektrycz-
ną. W 2011 roku oddano do użytku 
parking, drogi dojazdowe  i chodniki 
wybudowane przy Miejskim Zespole 
Szkół nr 5.  W ramach inwestycji 
wymieniono nawierzchnię dróg przy 
szkole na kostkę brukową (883 m2), 
wykonano parkingi (kostka brukowa na 
powierzchni 112 m2), kostką brukową 
wyłożono również chodniki (na pow. 
1110 m2). Zmodernizowano wjazd 
na teren szkoły i schody przy wejściu 
głównym do budynku, wykonano także 
nową bramę wjazdową. Równolegle z 
robotami drogowymi zrealizowany zo-
stał rozdział kanalizacji ogólnospławnej 
na deszczową i sanitarną, przebudo-
wano linie energetyczne, a przy szkole 
zainstalowano nowe oświetlenie. Przy 
Miejskim Zespole Szkół nr 5 powstał 
także nowoczesny plac zabaw, wybu-

dowany przy współudziale środków 
z rządowego programu „Radosna 
Szkoła”. Drugi plac zabaw na tym 
osiedlu zrealizowano między blokami 
na ulicach Krakowskiej i Słonecznej.  
Remontu nawierzchni doczekali się 
użytkownicy dwóch bocznych dróg  
przy ulicy Lipowej. W tym miejscu 
dokonano remontu nawierzchni metodą 
półwgłębnego bitumowania na łącznej 
długości 523 metrów. Trwają prace 
prowadzone w górnej części cmentarza 
komunalnego. Część prac wykonano 
już w ubiegłym roku. W ramach tej 
inwestycji wykonywane są roboty 
ziemne polegające na plantowaniu 
skarpy i jej umacnianiu przy pomocy 
płyt ażurowych. Wykonane zostaną tu 
alejki z kostki brukowej, zamontowane 
będą także studzienki ściekowe. Łącznie 
na zadania inwestycyjne i remontowe 
prowadzone na terenie osiedla Mag-
dalena przeznaczono w ubiegłym roku 
ponad 1.460 tys. zł.

Osiedle  nr 4 “Mariampol”

Na pewno największą z inwe-
stycji prowadzonych w pobliżu osiedla 
Mariampol, o strategicznym znaczeniu 
dla miasta, jest  realizacja projektu pn. 
„Budowa układu komunikacyjnego na 
terenie strefy gospodarczej przy ulicy 
Bieckiej”. Jest realizowany w latach 
2011 – 2012, przy wsparciu z fundu-
szy pochodzących z Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
(w wysokości 80%). W ramach tego 
zadania w ciągu dwóch lat na terenie 
istniejącej strefy gospodarczej w Gliniku 
zostanie zbudowanych ponad 2,5 km 
dróg, prawie 1,5 km chodników, nowe 
skrzyżowanie z drogą krajową, parkingi, 
postawionych zostanie 70 słupów 
oświetleniowych, przebudowane  i za-
bezpieczone zostaną sieci kanalizacyjne, 
teletechniczne, wodociągowe, gazowe 
i energetyczne. Dzięki temu przedsię-
biorstwa uzyskają lepsze warunki do 
inwestowania, do rozwijania i posze-
rzania swojej działalności, co oczywiście 
pozwoli na stworzenie nowych miejsc 
pracy. Drugim, niezwykle istotnym 
zadaniem realizowanym dzięki wsparciu 
środków spoza budżetu miasta – z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (w wysokości 
50%) jest termomodernizacja budynku 
Gorlickiego Centrum Kultury. Finał prac 
nastąpi w pierwszej połowie 2012 roku. 
Docieplone i odnowione zostaną ściany 
zewnętrzne budynku o powierzchni aż 
3012 m. kw. Wśród wielu robót remon-
towych prowadzonych przy obiekcie 

znalazły się m.in. wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, oraz modernizacja 
schodów zewnętrznych. Obok budynku 
GCK-u, przy ulicy Solidarności (dawna 
ulica Wielgosza) zainstalowane zostało 
uliczne  oświetlenie na odcinku ok. 75 
metrów – od budynku GCK do wylotu 
ulicy Chopina. Przy tej ulicy Chopina,  
2011 roku półroczu, wyremontowano 
zniszczone pobocze ulicy na długości 
270 metrów-położono nawierzchnię z 
destruktu betonowego i tłucznia.  W 
tym samym okresie wyremontowano 
ławę wiszącą nad rzeką Ropą, w pobliżu 
ulicy Bieckiej, łacznie z dojściem. Przy 
współpracy ze Spółdzielnią Mieszka-
niową Mariampol,  zamontowano przy 
blokach osiedlowych dwa place zabaw 
– przy ulicach Chopina i Ściegiennego. 
Miasto Gorlice partycypowało rów-
nież w kosztach termomodernizacji 
budynku administracyjnego przy ulicy 
Michalusa prowadzonej przez Powiat 
Gorlicki. W budynku tym mieszczą się 
m.in. dzienny ośrodek wsparcia, urząd 
pracy i przychodnia zdrowia. Łącznie na 
zadania inwestycyjne i remontowe pro-
wadzone na terenie osiedla Mariampol 
przeznaczono w ubiegłym roku ponad 
8,2 mln zł.

Osiedle Młodych nr 5

Na Osiedlu Młodych od lat w 
okresie gwałtownych opadów deszczu 
występuje zjawisko zalewania posesji i 
piwnic w blokach mieszkaniowych. W 
2011 roku wykonano dokumentację 
projektową na budowę kanalizacji desz-
czowej ulicy Konopnickiej, natomiast w 
2012 zaplanowano wykonanie główne-
go kolektora kanalizacji deszczowej o 
długości 650 metrów z wylotem do rzeki 
Ropy. W minionym roku przeprowa-
dzono prace związane z umacnianiem, 
wyrównywaniem i oczyszczaniem 
obwałowania Stróżowianki. W pobliżu 
Stróżowianki przebudowano ciąg pie-
szo – jezdny, prowadzący od potoku 
do ulicy Konopnickiej. Położono tu 
nawierzchnię z kostki brukowej na 
podbudowie tłuczniowej na powierzchni 
286 m. kw., wykonano również obrzeża 
i trawniki.Wykonano też oczekiwany 
przez mieszkańców remont nawierzchni 
drogi znajdującej się na podwórzu 
budynków przy ulicy Bieckiej 6 i 8.. Prze-
budowano tu krawężniki i obrzeża na 
długości 60 metrów, położono chodnik 
z kostki o pow. 30 m. kw i nawierzchnię 
z tłucznia o powierzchni ponad 300 m. 
kw. Łącznie na zadania inwestycyjne i 
remontowe prowadzone na terenie Osi-
dla Młodych przeznaczono w ubiegłym 
roku ponad 150 tysięcy złotych.
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19 stycznia br. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach była 
stacją początkową podróży do Truskawca, Worochty, Kołomyi, Za-
leszczyk, na kraj świata. Skasowanie biletu przez uroczą konduktorkę 
umożliwiało tę podróż w czasie na szlaki turystyczne w Bieszczadach, 
Gorganach, Czarnohorze. Przewodnikiem był znany animator inicja-
tyw związanych z ruchem turystycznym, Jerzy Kapłon.

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

Organizatorami spotkania 
byli:  Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Gabryela w Gor-
licach, Beskid Zielony - Lokalna 
Organizacja Turystyczna oraz 
Centralny Ośrodek Turystyki Gór-
skiej PTTK.

W programie tej  wieczornej 
podróży odbyła się prezentacja 
multimedialna Jerzego Kapłona nt. 
historii polskiej turystyki na Kre-
sach, finisaż unikatowej wystawy 

 Przygotowywana i prezento-
wana wystawa upamiętnia społecz-
ność żydowską Ziemi Gorlickiej, jej 
kulturę, dorobek materialny, ale też i 
martyrologię. Przypomina gorliczanom 
i turystom odwiedzającym nasze mia-
sto o wielokulturowości naszej ziemi 
oraz tragicznym losie jej mieszkańców, 
którzy w samych Gorlicach w 1938 
r. stanowili połowę ludności (na 8 
200 mieszkańców ludność żydowska 
liczyła 3 960 osób). Żyły 584 rodziny 
żydowskie. Prowadzili 151 placówek 
handlowych (90%), 33 placówki 
usługowe (30%), byli właścicielami 
42 przedsiębiorstw w powiecie. To 
była poważna grupa inteligencji – 15 
lekarzy, 6 inżynierów, 8 profesorów 
gimnazjum, 21 adwokatów. Mieli 
swoich radnych w Radzie Miejskiej. 
Modlili się w synagogach, posyłali 
dzieci do chedorów, posiadali średnią 
szkołę talmudyczną, zwaną jeszybot, 
obchodzili swoje święta... 19 sierpnia 
1942 r. ten świat gorlickich Żydów 
z okolic Dworzyska ul. Nadbrzeżnej, 

Podróż na kraj świata

Judaizm na Ziemi Gorlickiej
17 stycznia br. w Muzeum Regionalnym PTTK im. I. Łukasiewi-

cza w Gorlicach odbył się wernisaż wystawy “Wyznania Ziemi Gorlic-
kiej. Przeszłość i teraźniejszość. Judaizm” .To już czwarta ekspozycja 
z cyklu „Wyznania Ziemi Gorlickiej. Przeszłość i teraźniejszość”, 
przybliżającym wyznania obecne w historii Ziemi Gorlickiej

Ogrodowej, Rzeźniczej zniknął - pociąg 
z 60 wagonami wywiózł ok. 2500 
ostatnich Żydów do obozu w Bełżcu. 
Pozostał kirkut, cmentarz żydowski 
przy ul. Stróżowskiej, na którym czas 
i chaszcze zakryły tamten świat, syna-
gogi zamienione na piekarnię i straż po-
żarną, spod posadzki której po 70-ciu 
latach wydobyte macewy – nagrobne 
tablice przemówiły do współczesnych 
gorliczan, przypominając tragedię 
gorlickich „starszych braci w wierze” 
– zagładę narodu żydowskiego. 

A właśnie wystawa w muzeum 
przygotowana została z okazji przypada-
jącej w 2012 roku 70. rocznicy likwidacji 
gett na Ziemi Gorlickiej. Jej wernisaż od-
był się w dniu inaugurującym „Tydzień 
Judaizmu w Kościele katolickim”. Stąd 
obecność  na wystawie przewodniczą-
cego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
z Krakowa – Tadeusza Jakubowicza, 
burmistrza Witolda Kochana, wicesta-
rosty Karola Górskiego i wiceprzewod-
niczącego Rady Powiatu Gorlickiego, 
Romana Dziubiny.

dokumentów, map, przewodni-
ków, archiwalnych fotografii, wi-
dokówek i innych arcyciekawych i 
arcyrzadkich szpargaliów ze zbio-
ru Jerzego Kapłona i Centralnego 
Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, 
prezentacja najstarszych polskich 
nart z Muzeum Narciarstwa im. 
Stanisława Barabasza w Cieklinie, 
diasporama albumu „Karpaty 
Wschodnie” Jacka Wnuka oraz ... 
niespodzianka kulinarna.
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8 stycznia br. od godzin rannych gorliczanie spotykali na ulicach miasta 
kwestujących wolontariuszy. Trwały imprezy zachęcające do dobroczynności 
i dobrej zabawy. Na obiektach OSiR-u odbywał się Orkiestrowy Kręciołek,   
pokazy konnej grupy kaskaderskiej "Stara Cegielnia" , wystawa motoryzacyjna 
i sprzętu budowlanego, jazda psim zaprzęgiem. W krytej pływalni przeprowa-
dzono zawody pływackie, a w parku biegali uczestnicy Wielkiego Świątecznego 
Biegania. W Miejskim Zespole Szkół nr 6 zorganizowano I Wielkoorkiestrowy 
Turniej Brydżowy, w Miejskim Zespole Szkół nr 1 odbył się mecz siatkówki 
Ekstrim Gorlice i pracownicy Urzędu Miejskiego, w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych przeprowadzono akcję badania cholesterolu, poziomu cukru i ciśnienia 
oraz oddawania krwi, w salonie „U Beaty” można było skorzystać z objętych 
rabatem usług fryzjerskich. Na Jarmarku Pogórzańskim można było posłu-
chać koncertów grup Distortion, Garage Rock, Nowica 9, Doors to Heaven. 
Główną gwiazdą imprezy byli Pudelsi. O 20.00 do nieba poszybowało Wiel-
koorkiestrowe Światełko. Na Jarmarku publiczność mogła podziwiać pokazy 
przygotowane przez Policję i Straż Pożarną. Funkcjonowała tu również kuchnia 
polowa prowadzona przez harcerzy. Według danych gorlickiego sztabu WOŚP 
zebrano w naszym mieście 55 346,47 zł. W tym roku zbierano pieniądze na 
zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Od 17 do 28 stycznia w Domu Polsko-Słowackim można było 
oglądać pokonkursową wystawę fotografii „Regetovka w obiekty-
wie”.  Na wystawie eksponowano prace nadesłane na odbywający się 
od stycznia do marca 2011 roku I Konkurs Fotograficzny “Regetovka 
w obiektywie”. Konkurs był zorganizowany przez Centrum Kultury i 
Turystyki Bardejov oraz gminę Regetovka, a uczestniczyli w nim fo-
tografowie amatorzy ze Słowacji, Polski, Czech, Ukrainy i Węgier.

16 stycznia br spektaklem "Rozświetlił mroki nocy i umysły..." 
uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach rozpoczęli świętowanie 190. 
rocznicy urodzin i 130. rocznicy śmierci swojego Patrona, włączając się w 
obchody Roku Ignacego Łukasiewicza. Uroczystość w Gorlickim Centrum 
Kultury otworzył burmistrz Gorlic – Witold Kochan. W czasie spotkania 
ogłoszono konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych na 
temat: "Ignacy Łukasiewicz i rozwój przemysłu naftowego na Ziemi Gorlic-
kiej", którego powiatowy finał odbędzie się w październiku 2012 r. Licznie 
zgromadzona ze wszystkich gimnazjów miejskich, a także z okolicznych 
miejscowości: Krygu, Libuszy, Kobylanki, Sękowej, Klęczan, Bystrej, Za-
górzan - obejrzała spektakl, którego autorem scenariusza i reżyserem jest 
Halina Osińska, opiekun Szkolnego Zespołu Teatralnego "Na Górce".

Rozświetlił mroki nocy i umysły...
21 stycznia br. w Kuchni dla Ubogich „Caritas” przy ul. Piekarskiej 

odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne. Organizatorem 
– jak zawsze – jest ks. kan. Jerzy Gondek, dyrektor Oddziału „Caritas” 
w Gorlicach, na co dzień proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi Królowej. 
Spotkanie jest dobrą okazją podziękowania dla tych wszystkich, którzy 
wspomagają piękną ideę Caritas – „Głodnych nakarmić, spragnionych 
napoić, nagich przyodziać… Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci 
moich najmniejszych – mnie uczyniliście”. Gorlicki „Caritas” prowadzi 
Kuchnię dla Ubogich na Starówce, świetlicę „Przystań” na Zawodziu, 
Dom Opiekuńczo-Rehabilitacyjny na Osiedlu Młodych, organizuje kwestę 
na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych, przygotowuje świą-
teczne paczki dla rodzin w potrzebie. Wspierana jest przez wiernych i 
aktywnych wolontariuszy oraz władze miasta i powiatu. Stąd obecność 
burmistrza Witolda Kochana, starosty Mirosława Wędrychowicza, 
którzy – zabierając głos – wyrazili swój podziw i podziękowania dla 
Księdza Dyrektora, za to wszystko co czyni dla zagubionych, ubogich, 
bezdomnych, chorych mieszkańców m. Gorlice. 

CARITAS – DAR SERCA

WOŚP GRAŁA 20. RAZ Regetovka w obiektywie

DOBRY DEBIUT PACZKI
W grudniu 2011 r po raz pierwszy w Gorlicach zorganizowana została 

ogólnopolska akcja Szlachetna Paczka. 11 stycznia br. w Młodzieżowym 
Domu Kultury zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące jej przebieg. 
Liderem akcji w naszym powiecie był Grzegorz Rybczyk. Paczki trafiły łącznie 
do dwunastu rodzin z powiatu gorlickiego, w tym siedmiu z samego miasta. 
Były to artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież i obuwie, przybory 
szkolne, upominki dla najmłodszych. Jedna z paczek została przygotowana 
dzięki ofiarności pracowników Urzędu Miejskiego. Paczkę przygotowali rów-
nież pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na spotkaniu burmistrz Witold 
Kochan wręczył drobne upominki i listy gratulacyjne wyróżniającym się wo-
lontariuszom: Ewelinie Król, Aleksandrze Lewek, Monice Rolak, Grzegorzowi 
Rybczykowi,  Magdalenie Oleszkowicz i Dominikowi Przybyłowiczowi.
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27 stycznia br. odbyła się uroczystość upamiętniająca ks. Bronisława Świeykowskiego - bohaterskiego burmistrza miasta w czasach 
I wojny światowej i bitwy pod gorlicami. W tym roku przypada 56. rocznica śmierci Księdza Prałata. W gorlickiej Bazylice Mniejszej 
odprawiona została msza święta, po której odbył się przemarsz na cmentarz parafialny, gdzie znajduje się krypta ks. Świeykowskiego. 
Tam zostały złożone kwiaty, a młodzież z Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 przygotowała krótką część artystyczną. W uroczystościach, 
uczestniczyli m.in. samorządowcy, młodzież szkolna, harcerze, kombatanci.

„ALE NIE DEPCZCIE PRZESZŁOŚCI OŁTARZY, CHOĆ MACIE SAMI DOSKONALSZE WZNIEŚĆ...”

W 56. ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. BRONISŁAWA ŚWIEYKOWSKIEGO


