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„… nie zmogą cię bombą ni złotem 

i na zawsze zachowasz swą cnotę. 

nigdy nie będziesz biała, 

i nigdy nie będziesz czerwona,

zostaniesz biało- czerwona

jak wielka zorza szalona,

czerwona jak puchar wina,

biała jak śnieżna lawina, 

najukochańsza, najmilsza, 

biało czerwona”… 

K.I. Gałczyński „Pieśń o fladze”

cd.str.2

EUROPA BEZ GRANIC

ŚWIĘTO F L A G I  

W dniach 1-3 maja odbywał się IV Rajd Kolarski "Europa bez granic". Organizator - Oddział 
PTTK Gorlice wytypował dwie trasy. Pierwsza - 21 km - Gorlice - Bystra - Wola Łużańska - Szalowa 
- Stróże - do  Gospodarstwa Pasiecznego Sądecki Bartnik - dla mniej zaawansowanych. Druga liczyła 
270 km i przebiegała malowniczymi trasami od Gorlic przez Bardejów, Szczawnicę, Stary Sącz, Rytro, 
Krynica, Grybów i  do Gorlic.

ZŁOTY LIŚĆ DĘBU

WSPOMNIJMY MINIONE DNI

GORLICKA ŻAKINADA

fot. J. Rozpłochowski
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fot. E. Żarnowska

fot. E. Wresiło

Zgodnie z tradycją 
ostatnich lat, 29 kwietnia, z 
udziałem przedstawicieli władz 
samorządowych i zaproszonych 
gości, odbyła się wieczornica 
Weteranów Pracy  w Domu We-
selnym „Akropol”. Natomiast w 
dniu 1 maja spod Domu Nauczy-
ciela, ul. 3- go Maja i Legionów 
odbył się przemasz w rytmach 

Z Ł O T Y  L I Ś Ć  D Ę B U

Święto Pracy- 1 Maj

Orkiestry Stowarzyszenia im. 
Prof. Skowrońskiego pod Pomnik 
Tysiąclecia, gdzie przedstawiciele 
władz miasta i powiatu, z-ca bur-
mistrza Janusz Fugiel, przewodni-
czący Rady Miasta Bogdan Musiał, 
starosta Mirosław Wędrychowicz 
oraz przedstawiciele partii i orga-
nizacji lewicowych złożyli wieniec 
i wiązanki kwiatów. 

WSPOMNIJMY MINIONE DNI

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJ

2 maja br., już po raz 
piąty obchodzony był w Polsce 
Dzień Flagi Rzeczpospolitej 
Polskiej, trzeciego - obok go-
dła i hymnu – symbolu nasze-
go państwa, naszej narodowej 
tożsamości. Po raz pierwszy 
barwy polskiej flagi ustalono 
na Sejmie Królestwa Polskiego 
w 1831 r. W symbolice naszej 
flagi biel pochodzi od bieli orła, 
będącego godłem Polski, i bieli 
Pogoni – rycerza galopującego 
na koniu, będącego godłem 
Litwy. Oba te godła znajdują 
się na czerwonych tłach tarcz 
herbowych. Na fladze biel jest u 
góry, ponieważ w polskiej heral-
dyce ważniejszy jest kolor godła 

niż tła. Barwy szybko się rozpo-
wszechniły i towarzyszyły Pola-
kom we wszystkich ważniejszych 
wydarzeniach – były symbolem 
państwa, które nie istniało i na-
rodu,  który pod tymi barwami 
wybijał się na niepodległość. 2 
maja br. w przystrojonych flaga-
mi Gorlicach odbyła się na Rynku 
uroczystość Święta Flagi. W oko-
licznościowym wystąpieniu z-ca 
burmistrza Janusz Fugiel przypo-
mniał historię i symbolikę pol-
skich barw narodowych, a grupa 
teatralna „Shade” – inscenizacją 
bieli i czerwieni uczyła o warto-
ściach patriotycznych - miłości 
do Ojczyzny, której symbolem 
są flaga, godło i hymn.

Ś W I Ę T O  F L A G I

W tym roku kapituła nagrody Złotego Liścia Dębu przyznała to 
wyróżnienie długoletniemu prezesowi Fabryki Maszyn "Glinik" S.A. 
Mieczysławowi Brudniakowi. Uroczystość wręczenia odbyła się 1 
maja w Dworze Karwacjanów z udziałem władz miasta, powiatu i 
gorlickich instytucji

Wzruszający apel poległych
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: poniedzia-
łek 7.30-16.30, wtorek - piątek 
7.30-15.15 Burmistrz - Kazimierz 
Sterkowicz, Z-ca Burmistrza 
- Janusz Fugiel, Sekretarz - Ma-
ria Kuźniarska-Pęczek, Skarbnik 
- Krystyna Tokarska.
Wydziały:
  1. Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

- Kierownik Katarzyna Walczy, 
tel. nr wew. 228.

  2. Wydział Księgowości Finanso-
wo-Budżetowej - Kierownik Ja-
nina Łopata, tel. nr wew. 231.

  3. Wydział Wymiaru i Księgowości 
Podatkowej - Kierownik Daniel 
Gruszkowski, tel. wew. 239.

  4.Wydział Promocji i Rozwoju Go-
spodarczego Kierownik - Ewa 
Buhl, tel. wew. 267.

  5.Wydział Spraw Obywatelskich - 
Kierownik Mieczysław Bomba, 
tel. wew. 276.

  6.Wydział Gospodarki Komunal-
nej - Kierownik Teresa Wrona, 
tel. wew. 244.

  7.Wydział Gospodarki Prze-
strzennej - Kierownik Andrzej 
Fik, tel. wew. 259.

  8.Wydział Oświaty, Kultury i 
Sportu - Kierownik Aleksan-
der Augustyn, tel. wew. 265.

  9.Wydział Inwestycji, Zamówień 
Publicznych i Funduszy Ze-
wnętrznych - p.o. kier. Jerzy 
Brzozowski, tel. wew. 249.

10.Urząd Stanu Cywilnego - Kie-
rownik Danuta Zakrzewska, 
tel. wew. 256.

11. Radca Prawny - Lucyna Gąsio-
rowska, tel. wew. 229.

12.Samodzielne Stanowisko d/s 
BHP, Henryk Jędrzejowski, 
tel. wew. 285.

13.Samodzielne Stanowisko d/s 
Audytu - Franciszek Tomasz-
kiewicz, tel. wew. 285.

14.Samodzielne Stanowisko d/s 
Planowania i Sprawozdawczo-
ści Budżetowej - Edyta Szilder, 
tel. wew. 231.

15.Straż Miejska - Komendant Woj-
ciech Pietrusza, tel. 354 07 23, 
Strażnicy, tel. 354 07 24

MZB-tel. 353-73-10, MZUK-tel. 52-67-
15, MOPS - tel. 353-56-42
Godziny przyjęć stron przez Burmi-
strza:
Poniedziałek - 14.00 - 16.00,
Z-ca Burmistrza 
Środa - 12.00 - 15.00

Promocja książki Ks. 
Prałata 

1maja br. w święto Jó-
zefa Robotnika odbyła się w 
Dworze Karwacjanów promocja 
książki ks. prał. Józefa Micka 
– Honorowego Obywatela Gor-
lic – pt. „Wspomnijmy minione 
dni…Dzieje duszpasterstwa w 
Gliniku Mariampolskim w latach 
1907-1997”. Ukazanie się książki 
zapowiadano 8 grudnia 2007 r., 
gdy odbywały się uroczystości 
80. rocznicy urodzin Jubilata 
Prałata. Stąd pełna sala im. ks. 
B. Świeykowskiego – władze 
miasta, powiatu, prezesi – byli i 
obecni – Fabryki Maszyn „Glinik”, 
księża proboszczowie gorlickich 
parafii, byli wikariusze z Glini-
ka, parafianie … W podniosły 
nastrój wprowadził wszystkich 
chór „Belfersingers”. W krótkiej 
prezentacji książki, podjęto próbę 
odpowiedzi na trzy pytania: Dla-
czego powstała? O czym jest? 
Czym jest i będzie dla pokoleń 
gorliczań. Powstała, bo 55 lat 

temu młody wikariusz ks. Jó-
zef Micek przybył na gorlicką 
ziemię, by podjąć trud służby 
kapłańskiej. Została napisana, 
bo 50 lat temu w Gliniku Ma-
riampolskim rozpoczął trud 
tworzenia wspólnoty parafialnej i 
budowy świątyni. „Wspomnijmy 
minione dni…” jest osobistym 
wspomnieniem tej misji i dzieła 
tworzenia. To książka o ludziach 
i ich postawach w czasach tota-
litarnej rzeczywistości, o pełnej 

mozołu walce o godność czło-
wieka, jego prawo do wyznania 
wiary, budowy kościoła. To 
książka o sensie misji i służby 
kapłana. Jest świadectwem, że 
wiarą, cierpliwością, wytrwa-
łością, uporem i solidarnością 
można pokonać i przezwyciężać 
trudności, i że każdy z nas „gdzie-
kolwiek jest, dźwiga razem z inny-
mi losy świata”.  Z perspektywy 
upływającego czasu, można dziś 
określić książkę ks. Józefa Mic-
ka jako „arkę przymierza między 
dawnymi a nowymi laty, w której 
lud składa broń swego rycerza, 
swych myśli przędzę swych uczuć 
kwiaty”. Dzięki niej „ocalono od 
zapomnienia” fakty, ludzi, wy-
darzenia z powstania i działania 
parafii w Gliniku Mariampolskim. 
Poszłyby w mrok zapomnienia, 
gdyby nie ks. prałat Józef Micek. 
Stąd podziękowania gratulację od 
władz miasta, powiatu, prezesów 
„Glinika”, parafian i przyjaciół. 

Roman Dziubina

Uroczystości Święta Trze-
ciego Maja i Święta Matki Bożej 
Królowej Polski rozpoczęły się 
mszą św. w Kościele Nar. NMP 
koncelebrowaną pod przewod-
nictwem ks. prał. Józefa Micka 
– w 55. rocznicę święceń kapłań-
skich – z udziałem proboszczów: 
ks. prał Stanisława Górskiego i 
ks. Józefa Makowskiego. W 
swojej homilii ks. Stanisław 
Górski przypomniał, że to król 
Jan Kazimierz nadał Matce Bożej 
tytuł Królowej Polski w czasach, 
„gdy Ojczyzna była pod krzyżem”. 
O tym nie wolno zapominać, o tym 
trzeba pamiętać, szczególnie dziś, 

gdy jesteśmy wolni i świętujemy 
Trzeciego Maja. Za Ojcem Świę-
tym powinniśmy się wsłuchiwać 
na Jasnej Górze czym bije i co 
czuje polskie serce, bo „tam 
jest myśl naródu”. Po mszy św. 
uczestnicy – na czele z pocztami 
sztandarowymi – przemaszerowali 
pod Pomnik Tysiąclecia, gdzie w 
okolicznościowym wystąpieniu 
Janusz Fugiel przypomniał rolę 
i znaczenie Konstytucji 3-go 
Maja w życiu narodu polskiego 
i jej miejsce w dziejach Europy 
oraz świata. Po złożeniu wieńca 
przez przedstawicieli władz Ziemi 
Gorlickiej oraz wiązanek kwiatów 
przez delegacje organizacji i partii 

1 maja o godz 20 – tej na 
największej gorlickiej nekropo-
lii żołnierskiej – górującej nad 
miastem Górze Cmentarnej – od-
był się literacki apel poległych 
w 93. rocznicę „przełomu pod 
Gorlicami”. Poważny i wzrusza-
jący program przygotowała grupa 
teatralna z Młodzieżowego Domu 
Kultury. Zapadający zmrok, pło-
nące pochodnie, znicze przy żoł-
nierskich mogiłach, harcerska 
warta - przypominały uczestni-
kom uroczystości – przedsta-
wicielom władz miasta, powiatu, 
policji, straży pożarnej, szkolnej 
młodzieży – że stoją w miejscu 

politycznych wszyscy udali się do 
GCK. Tutaj odbyła się Uroczysta 
Sesja  Rad Miasta, Powiatu i 
Gminy Gorlice. Referat dotyczący 
historii Konstytucji i jej miejsca 
w wychowaniu patriotycznym 
współczesnych młodych Polaków 
wygłosił przewodniczący Rady 
Powiatu, Marek Bugno. Wzrusza-
jącym koncertem Papieskim „Ave 
Maria – Santo Subito”- o wielkim 
Polaku Janie Pawle II oraz ariami 
z krainy operetki, filmu i musicalu 
w wykonaniu solistów Opery Kra-
kowskiej zakończono uroczystość 
Święta Konstytucji 3-go Maja.

(dr)

Uroczystość na Górze Cmentarnej
wiecznej warty 853 poległych, w 
tym 427 z armii austro- węgier-
skiej, 139 z niemieckiej i 287 z ro-
syjskiej. W tym nastroju zadumy 
i pamięci oddano hołd i cześć, a 
słowem, muzyką i śpiewem 
odwieczną mądrość wyrażoną 
w myśl z jednej z dziesiątków 
żołnierskich nekropolii Ziemi 
Gorlickiej: „Śmierć żołnierska 
jest święta/ I wszelki nakaz 
nienawiści maże./ Czy bratem 
był, czy też wrogiem,/ Niech 
nikt nie pamięta, / Jednaką 
cześć i miłość/ Winniśmy im 
w darze”.

Msza, Sesja, Koncert Papieski 
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22 kwietnia br. w Domu 
Polsko-Słowackim odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa 
Dany Tumovej – Reichnero-
vej,  rodowitej bardejowianki, 
absolwentki Szkoły Artystyczno 
– Przemysłowej w Koszycach. 
Zajmuję się restaurowaniem dzieł 
z okresu gotyku i baroku. . Jej pasją 
jest malarstwo – najczęściej olejne. 
Dominuje temat kobiety i życia co-
dziennego.  Drugą wystawa „Jaka 
jestem nie wie nikt... czyli Piękna 
Gorlicka”, prezentuje prace foto-
graficzne Karoliny Knapik przed-
stawiające Gorlickie Kobiety.

(dd)

2 maja br. w Dworze Kar-
wacjanów w Gorlicach odbyła się 
promocja albumu „Piękna Zie-
mia Gorlicka” autorstwa dwóch 
gorlickich fotografików: Andrzeja 
Bary i Janusza Jaśkowca. Doro-
bek artystyczny Andrzeja Bary jest 
bardzo bogaty. Fotografią zajmuje 
się od 37 lat. Od ćwierć wieku jest 

S ł o w a c z k a  w  D o m u  
P o l s k o - S ł o w a c k i m  

Piękna Ziemia Gorlicka
prezesem Gorlickiego Towarzy-
stwa Fotograficznego. Obszarem 
jego artystycznej działalności 
zawsze było piękno ukochanej 
Ziemi Gorlickiej. Jej pozostał 
wierny w albumie „Piękna Ziemia 
Gorlicka”. Przebogata przyroda 
Beskidu Niskiego, drewniana 
architektura kościółków i cerkie-
wek, nekropolie żołnierskie z I 
wojny światowej, dwory i dworki, 
życie mieszkańców Beskidu i 
Pogórza- przebogate dziedzic-
two kulturowe naszego regionu. 
Współautor albumu, Janusz Jaś-
kowiec- to równie doświadczony 
fotografik, który z zamiłowania 
fotografuje przyrodę, architektu-
rę, cmentarze wojenne, krajobraz 
i zabytki Beskidu Niskiego. Dzięki 
pasji i artyzmowi obu fotografików 
„Piękna Ziemia Gorlicka” uraczy 
swymi urokami wszystkich. 

(dr)

Od  dnia  3 kwietnia  przez trzy kolejne czwartki  w sali konfe-
rencyjnej Domu Polsko-Słowackiego im. Dušana Jurkoviča odbywały 
się robocze spotkania poświęcone aktualizacji zapisów dokumentu 
„Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Gorlice”, 
który przedstawia preferowane kierunki rozwoju miasta w trzech 
najistotniejszych domenach: Zmiana charakteru gospodarczego 
miasta, Rozwój funkcji turystycznych miasta, Edukacja. Organiza-
torem spotkań był Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 

Miejskiego w Gorlicach.

9 i 16 04. br w Domu Polsko - Słowackim odbyły się zajęcia  
Uniwersytetu Złotego Wieku. Na pierwszym z nich Daniel Markowicz 
wygłosił prelekcję pt. „Władysław Długosz – polityk, przemysłowiec 
z ziemi gorlickiej”, a  prelegentem drugiego był Krzysztof Majcher 
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który poprowadził wykład na 
temat „Nasze prawa konsumenckie”.

Na Uniwersytecie Złotego Wieku

O  S t r a teg i i  Spo łec zno  
-  Gospoda rc ze j  Go r l i c

Śladami Ignacego Łukasiewicza 

14 kwietnia br. słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku odbyli 
pieszą wędrówkę z cyklu „Spacerkiem po dziejach miasta”. Tym ra-
zem szli śladami Ignacego Łukaszewicza. Spacer rozpoczęli od Muzeum 
Regionalnego PTTK im. I. Łukaszewicza przy ulicy Wąskiej a zakończyli 
na  Magdalenie- u źródeł ropy,  gdzie dziś tworzony jest skansen nafto-
wy.  Zmęczeni, ale wzbogaceni wiedzą słuchacze odpoczęli, posilili się 
i dzielili wrażeniami.

Roman Dziubina
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Rusza realizacja bloku komunal-
nego

23 kwietnia br. ogłoszony 
został przetarg na budowę bloku 
komunalnego przy ul. Janusza 
Korczaka. W ciągu 55 dni zostanie 
wyłoniony wykonawca i w lipcu 
ruszy budowa. Będzie to budy-
nek wielorodzinny, trzyklatkowy, 
czterokondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony, z użytkowym pod-
daszem. Na wszystkim piętrach 
zaprojektowano 44 mieszkania 
– cztery o pow. 54,5 m2, szesna-
ście – 42 m2, szesnaście 31-36 
m2 i 8 – 26m2. Zamiast piwnic 
komórki lokatorskie będą znajdo-

Stowarzyszenie „Beskid 
Zielony” – Lokalna Organizacja 
Turystyczna w Gorlicach już po 
raz trzeci zwołuje wszystkich 
miłośników aktywnej turystyki 
rowerowej oraz przyrody beskidz-
kiej z Polski i Słowacji na czte-
rodniowe spotkania do Ośrodka 
Szkoleniowo- Wypoczynkowego 
Nadleśnictwa Gorlice w Radocy-
nie. Wytyczone trasy rowerowe, 
poprowadzone przeważnie droga-
mi leśnymi, pozwolą na poznanie 
lasów Beskidu Niskiego oraz Ma-
gurskiego Parku Narodowego. 
Szukać będziemy  śladów wiosek 
łemkowskich i pozostałości po 
nich- starych cmentarzy wiejskich, 
zdziczałych sadów, studzien oraz 
zachowanych zabytków na Szlaku 
Architektury Drewnianej – cerkwi, 
kościołów, kapliczek, krzyży 
przydrożnych. Dotrzemy także do 
ciekawostek przyrodniczych, po-
dziwiając eksponaty zgromadzone 
w Ekomuzeum Magurskiego Par-
ku Narodowego, kamieniołom w 
Maguryczu, jeziorko osuwiskowe 
w Radocynie, a nocą – żeremia 
bobrów.  Więcej informacji oraz 
dokładny program imprezy można 
znaleźć na stronie www.piknikro-
werowy.beskidzielony.pl 

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

24 kwietnia br. na XXII 
sesji obradowała Rada Miasta. 
Głównym punktem porządku 
posiedzenia było udzielenie 
absolutorium dla Burmistrza 
Miasta Gorlic z tytułu wykonania 
budżetu miasta Gorlice za 2007 
r. Podsumowując miniony 2007 
rok, z-ca burmistrza Janusz Fugiel 
podkreślił, że „był to dobry rok dla 
inwestycji, dla wzrostu gospodar-
czego, dla dochodów do budżetu 
miasta”. Ale również był to rok 
zmniejszającej się konkurencji na 
rynku budowlanym, niewielkiego 
dopływu środków unijnych i 
niesprzyjającej zimowej aury dla 
stoków narciarskich w Małasto-
wie i na Magurze Małastowskiej, 
co miało wpływ na dochody OSiR. 
Dokonując analizy budżetu za mi-
niony rok stwierdził, że sytuacja 
budżetu miasta jest dobra i sta-
bilna, został on wykonany bardzo 
dobrze – zwłaszcza po stronie wy-
datków i korzystnych kredytów za-
ciągniętych na realizację obiektów 
publicznych – już 173 tys. zostało 
umorzonych. Końcowe rozliczenie 
zadań w 2007 r. -  kanalizacja w 
Gliniku, Dom Polsko-Słowacki, 
infrastruktura przy obiektach 

sportowych, sala gimnastyczna 
przy MZS nr 1- przebudowa 
wielu ulic, np. Chopina, Podko-
ścielna, kanalizacja sanitarna, 
oświetlenia ulic, termomoderni-
zacja MBP, MZS nr 3, MZS nr 
4,  świadczą o ich prawidłowej 
realizacji. Przypomniał, że w bu-
dżecie na 2007 r. 26% środków 
– to nakłady inwestycyjne. Udało 
się też wynegocjować dobre ceny 
na wywóz śmieci (umowa do poł. 
2009 r.), rozpoczęto modernizację 
drogi krajowej ul. Kościuszki ( ze-
rowe dofinansowanie miasta). Na 
zakończenie wystąpienia z-ca bur-
mistrza Janusz Fugiel podziękował 
Skarbnikowi Miasta, Krystynie To-
karskiej, kierownikom i pracowni-
kom Wydziałów, radnym i zwrócił 
się z prośbą o udzielenie absoluto-
rium. Bardziej szczegółową analizę 
i prezentację wykonania budżetu 
za 2007 r. przedstawiła Skarbnik 
Krystyna Tokarska. Prezentacja na 
str.6-7. Po przedstawieniu pozy-
tywnych opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej do sprawozdania 
z wykonania budżetu oraz do po-
zytywnych opinii Komisji Budżeto-
wej oraz Rewizyjnej przystąpiono 
do głosowania. Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. Ponadto 
radni podjęli uchwałę w „sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
dla Województwa Małopolskiego 
( kwota 8000 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowania działalności 
Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów w Gorlicach – szero-
ka działalność wystawiennicza i 
oświatowa na rzecz gorlickiego 
środowiska, zwłaszcza dzieci i 
młodzieży); w „sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Gorlickiego ( 199 000 
zł z przeznaczeniem na dofinan-
sowanie w 2008 r. remontu dróg 
powiatowych – chodnika przy 
ul. Krakowskiej – 108 982 zł i 
chodnika przy ul. Wyszyńskiego 
– 90 018 zł); w „sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia 
z Województwem Małopolskim w 
sprawie odpłatnego powierzenia 
zadań w zakresie letniego utrzy-
mania dróg wojewódzkich na 
terenie miasta Gorlice ( miasto 
prowadzące nadzór nad oczysz-
czaniem ulic miejskich, poszerza 
tę kontrolę i wykonanie na drogach  
wojewódzkich w mieście).

(dd)

wać się na poddaszu. W piwnicy 
będzie wymiennikownia c.o. i kanał 
instalacyjny z siecią wodno-kanali-
zacyjną, gazową, elektryczną i tele-
techniczną. Całkowita powierzchnia 
zabudowy budynku to pow. 697 m2, 
jego kubatura 9 575 m2, a wysokość 
14,89 m. Będzie wykonany tradycyj-
ną technologią, miał zwartą bryłę i 
niewielkie ryzality w ścianach klatek 
schodowych. Wokół bloku planuje 
się plac zabaw, chodniki, parking na 
28 stanowisk, oświetlenie całego 
terenu, dojścia piesze, pochylnie 
dla niepełnosprawnych, placyk 
gospodarczy i zieleń.

(dd) 

Budujemy nowy dom…. 

XX I I  ses j a   Rady  M ias ta  

III Piknik Rowerowy w Beskidzie 
Niskim – Rowerowa Radocyna

Radocyna 22-25 maja 2008 r. Zapraszamy
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usług edukacyjnych”.

Rada Miasta ma ustawowy 
obowiązek rozpatrzenia sprawoz-
dania za miniony rok budżetowy 
do 30 kwietnia roku następnego. 
Burmistrz Miasta przedłożył Radzie 
Miasta i Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Krakowie sprawozda-
nie z wykonania budżetu (a ściślej 
z wykonania uchwały budżetowej) 
za 2007 rok  w ustawowym termi-
nie to jest do 20 marca b.r. Krótka 
analiza i podsumowanie tego, co 
najważniejsze wystąpiło w finansach 
miasta, czyli istotne wskaźniki i kwo-
ty przedstawia poniższa informacja. 
Zaplanowana kwota dochodów zo-
stała zrealizowana, wpływy wynoszą 
62.506 tys.zł  zł ,  są wyższe o 1.945 
tys.zł w stosunku do założonego pla-
nu  czyli o 3,2 %,  są również wyższe 
o ponad 1.068 tys.zł od wpływów za 
2006 rok. We wpływach do budżetu 
dochody własne stanowią 64,6 %, 
dotacje celowe 16 % oraz subwencje 
z budżetu państwa 19,4 %. Budżet 
miasta po stronie dochodów obej-
muje dziesiątki różnych źródeł, 
niestety nie udaje się je tak zaplano-
wać, aby wszystkie były wykonane 
w 100 %. W 2007 r. zdecydowana 
większość zaplanowanych kwot z 
poszczególnych źródeł wpłynęła na 
konto budżetu miasta w wysokości 
założonego planu. 

W 2007  niższe wpływy w 
stosunku do założonego planu 
wystąpiły tylko z kilku źródeł - - 
przedewszystkim nie wpłynęło 635 
tys.zł  środków z programu Inter-
regu IIIA na budowę DPS, Część 
należności z tego tytułu wpłynęła 
w m-cu styczniu bieżącego roku. 
Przeprowadzona została kontrola z 
UW realizacji zadania i w najbliższym 
czasie należy się spodziewać całko-
witego rozliczenia umowy. Wystąpi-
ły również niższe wpływy z podatku 
od nieruchomości osób prawnych 
i odsetek. – głównie z braku wpłat 
Rafinerii Nafty.  Wyższe dochody 
niż założony plan osiągnięto m. 
innymi; 

1. z udziałów miasta w podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
płaconych na podstawie dekla-
racji PIT o 1.692 tys.zł  czyli o 
wpłatę dokonaną w styczniu za 
miesiąc grudzień ,

2. Ponadto ponadplanowe wpływy 
uzyskano ze sprzedaży mienia 
komunalnego, z odsetek od lo-
kat, wpływy są wyższe z udzia-
łów w podatku dochodowym 
od osób prawnych, opłat za 
parkowanie z opłaty skarbowej 

, opłat za koncesje na sprzedaż 
alkoholu i kilku innych. 

Analizując uzyskane wpływy 
w 2007 roku należy podkreślić, że 
ostatnie  lata były latami wyjątko-
wymi jeżeli chodzi o wpływy do 
budżetu miasta, czyli latami bardzo 
korzystnymi ponieważ: po pierw-
sze osiągnięto wysokie dochody 
ze sprzedaży mienia komunalne-
go(mieszkania i grunty) , a w 2005 
- 2.556 tys.zl , w 2006 r – 2.216 
tys.zł, 2007 r. – 1761 tys.zł.  Są to 
oczywiście wpływy jednorazowe. 
po drugie pozyskiwano środki ze-
wnętrzne na realizację inwestycji :w 
2007 roku  jest to 2.308 tys. zł 

1. Środki pozyskane z Funduszu 
Kultury Fizycznej 200 tys.zł

2. Środki pozyskane z innych źródeł 
-  Interreg IIIa - Dom Polsko-Sło-
wacki 856 tys.zł

3. Środki z ZPORR - rozliczenie 
kanalizacji 407  tys.zł

4. Środki otrzymane z GDDK i A 
na budowę kanalizacji do ul. 
Kościuszki 445 tys.zł

5. Na usuwanie skutków powodzi 
400 tys.zł

Ogółem środki zewnętrze 
wyniosły w 2005 - 1.708 tys.zł, w 
2006 - 3.182 tys.zł.  po trzecie w 
2005, 2006, 2007 roku uzyskano 
zdecydowanie wyższe wpływy z 
udziałów w podatku dochodowego 
od osób fizycznych i w podatku 
dochodowym os osób prawnych, 
co napewno wynika z wyższych 
zarobków mieszkańców miasta 
i większego zysku z działalności 
gospodarczej firm.

W 2007 r na realizację zadań 
wydatkowano 66.258 tys. zł. Wy-
datki były niższe od planu rocznego  
o 3.393 tys. zł, na zadania bieżące 
o 2.447 tys. zł , na zadania inwe-
stycyjne o 946 tys. zł. Plan został 
wykonany  w 95,3 %.

Wydatki bieżące miasta wy-
niosły 48.237 tys.zł. Oszczędności 
w wydatkach bieżących wystąpiły 
na realizacji niektórych zadań: to 
jest w wypłatach dodatków miesz-
kaniowych (279 tys.zł), w wydatkach 
na oświatę i wychowania (251 tys.zł 
– na wynagrodzeniach przeznaczo-
nych na odprawy), nierozdyspono-
wanej rezerwie ogólnej (275 tys.zł), 
administracji publicznej (614 tys.zł - 
niewykonany zaplanowany remont i 
oszczędności na wynagrodzeniach), 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
oczyszczaniu miasta, utrzymaniu 

placu  targowego, gospodarce 
ściekowej i oświetleniu miasta i 
innych.

Wydatki inwestycyjne – ma-
jątkowe wyniosły 18.021 tys.zł i 
były niższe na zadaniach, które 
zostały wprowadzone do budżetu 
w II półroczu 2007 r  W wydatkach 
budżetu wydatki bieżące stanowiły 
72,8%, wydatki majątkowe 27,2 %..  
W strukturze wydatków największy 
udział od lat ma oświata i wycho-
wanie , wydatki te stanowiły 30,5 % 
ogółu wydatków , następnie  pomoc 
społeczna - 18,6 % , gospodarka ko-
munalna – 8,0 % , transport – 13,4 
i gospodarka mieszkaniowa- 5,9 
%  Wydatki realizowane były przez 
poszczególne jednostki organizacyj-
ne, główne zadania realizuje  UM, 
MZUK, MZB, MOPS,  Szkoły Pod-
stawowe i Gimnazja. Miasto obok 
zadań własnych realizuje zadania 
zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej i zadania zlecone ustawami. 
Miasto otrzymało i wydatkowało w 
2007 roku  na zadania zlecone  kwo-
tę 8.549 tys.zł Do zadań z zakresu 
administracji. rządowej dołożono w 
2007 roku 186 tys.zł.

Dokonując podsumowania 
realizacji budżetu - niższe dochody 
niż wydatki wydatki, spowodowały 
w konsekwencji, że budżet miasta 
za 2007 r. zamyka się deficytem 
budżetowym w kwocie 3.752 tys.zł 
przy planowanym 9.089 tys.zł.  Uzy-
skano niższy deficyt i również niższe 
zadłużenie. Na koncie budżetu mia-
sta pozostały jeszcze wolne środki 
do wykorzystania w roku bieżącym 
w kwocie 3.675 tys zł. Na wydatki 
2008 skierowano już z w/w kwoty 
prawie wszystko.)

W 2007 r. z dochodów 
budżetu dokonano spłaty rat kredy-
tów zgodnie z zawartymi umowami 
- spłacono 2.199 tys.zł, zaciągnięto 
5.022 tys.zł.

W 2007 roku miasto uzy-
skało umorzenie części kredytów 
zaciągniętych na termomoderniza-
cję  to jest  173 tys.zł, za ostatnie 
dwa lata umorzenia wyniosły  ponad 
438 tys. zł. 

Zadłużenie gminy na dzień 
31.12.2007 r. wynosi 5.089 tys.zł. 

Na dzień 31.12.2007 r. bu-
dżet miasta posiada zobowiązanie 
niewymagalne z tytułu:

- udzielonego poręczenia kredytu 
do 2034 roku Gorlickiemu 
Towarzystwu Budownictwa 

Społecznego w kwocie 408 
tys.zł,

- udzielonego poręczenia weksli 
własnych „in blanco” dla Kużni 
”Glinik” Spółka z o.o. na kwo-
tę 192 tys.zł zł, stanowiących 
zabezpieczenie zaciągniętych 
pożyczek preferencyjnych z 
NFOŚ i GW  w Warszawie.

- udzielonego poręczenia człon-
kom założycielom Spółdzielni 
Socjalnej na podjecie działal-
ności gospodarczej  w kwocie 
30 tys.zł.

Uchwała  budżetowa na 2007 
rok oprócz ustalenia budżetu objęła 
również zapisami plany finansowe 
zakładów budżetowych oraz  GFOS 
i GW.

Sytuacja finansowa zakładów 
budżetowych:

Miejski Zakład Usług Komu-
nalnych: uzyskał przychody z usług 
w kwocie 4.760 tys. zł. Zakład 
budżetowy nie otrzymuje dotacji 
z budżetu do działalności bieżącej. 
Zakład otrzymał dotacje celową 
inwestycyjną w kwocie 75.tys.zł , 
którą przeznaczył na zakup walca 
drogowego. Działalność zakładu 
zamknęła się niewielkim zyskiem 
brutto bo w kwocie 52 tys. zł.  
Zadania wykonywane przez MZUK 
obejmują usługi budowy i remontów 
dróg, oczyszczania miasta, utrzyma-
nia zieleni w mieście a więc w dużym 
zakresie  świadczone są dla potrzeb 
MZUK zatrudniał pracowników  w 
ramach robót interwencyjnych oraz 
na umowy na czas określony  Na ko-
niec roku zakład zamknął działalność 
dodatnim stanem środków obroto-
wych, posiada nadwyżkę środków 
obrotowych , którą odprowadził do 
budżetu  w kwocie 32.tys. zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji: 
łącznie z Krytą Pływalnią osiągnął 
przychody 3.088 tys.zł, w tym dota-
cja przedmiotowa z budżetu miasta 
wyniosła 1.510 tys.zł. Ponadto Rada 
Miasta przyznała OSiR-owi dotację 
celową inwestycyjną w kwocie 578 
tys. zł na zadanie zagospodarowania 
stoku narciarskiego w Małastowie. 
Dotacja została wykorzystana w 
kwocie 436 tys. zł, różnica została 
zwrócona. Koszty funkcjonowania 
zakładu wyniosły 3.015 tys.zł. 
Kondycja zakładu uległa niewielkiej 
poprawie. Ujemny stan środków 
obrotowych był niższy niż w 2006 
roku i wyniósł 122 tys.zł .(221 
tys.zł w 2006 r) . Nie wystąpiły 

Skarbnik Miasta o wykonaniu budżetu za 2007 r. 



Str. 6 Kwiecień 2008

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

Str. 7Kwiecień 2008

INFORMACJA 
BURMISTRZA
O ważniejszych decyzjach i działa-
niach Burmistrza Gorlic za okres

od 11marca  do 10 kwietnia 2008 r.  
(fragmenty)

BUDŻET:
W okresie od 11 marca do 

10 kwietnia br. podjęte zostały na-
stępujące zarządzenia w sprawach 
finansowych:
*   Zarządzeniem Nr 17/PL/2008 

z 26 marca br. wprowadzono 
zmiany w budżecie i układzie 
wykonawczym. 

   Zmniejszono:
*   rezerwę ogólną o 1 000 zł i 

kwotę przeznaczono na bieżą-
ce potrzeby Urzędu Miejskiego 
związane z pozostałą działalno-
ścią,

*   rezerwę celową oświatową o 
67 530 zł i kwotę przeznaczo-
no na zabezpieczenie środków   
finansowych  na    remonty  w    
MZS  celem  złożenia  wnio-
sku  do  MEN o zwiększenie 
części oświatowej subwencji 
ogólnej.

*   Zarządzeniem  Nr   19/PL/2008   
z   31  marca   br.   dokonano   
zwiększenia    dochodów i wy-
datków o 15 750 zł. w oparciu 
o decyzję z Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 
Zwiększenie dotyczy dotacji z 
przeznaczeniem na dofinanso-
wanie zadania wynikającego  z 
art. 121 ust. 3a ustawy  z 12 
marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, tj. na wypłatę 
dodatków w wysokości 250 
zł. miesięcznie na pracowni-
ka socjalnego  realizującego 
pracę socjalną w środowisku 
w roku 2008.

INWESTYCJE:
1.  Dokonano odbioru robót zwią-

zanych z realizacją zadania p.n. 
„Oświetlenie ulicy Sikorskiego 
w Gorlicach II etap”.

2.  Dokonano odbioru robót zwią-
zanych z realizacją zadania p.n.  
„Oświetlenie ulicy Zielonej w 

Gorlicach I etap”.
3. Wystąpiono  do  Starosty 

Gorlickiego  z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę dla 
zadania  p.n.  „Kanalizacja 
deszczowa  i  sieć   wodocią-
gowa  ulicy Makuszyńskiego w 
Gorlicach”.

4.  Uzyskano decyzję o pozwo-
leniu  na budowę dla zadania 
p.n. „Przebudowa ulicy Pięknej 
w Gorlicach”.

GOSPODARKA KOMUNALNA:
1.  W dniu 10.04.2008 r. odbyło 

się   spotkanie  z  udziałem   
Prezesa   Zarządu  MZK  Sp. 
z o.o. w Gorlicach, przedsta-
wicieli Rady Miasta Gorlice 
oraz Urzędu Miejskiego w 
sprawie  omówienia  bieżącej  
sytuacji  Miejskiego  Zakładu  
Komunikacyjnego  Sp. z 
o.o. w Gorlicach. W trakcie 
spotkania przedstawione 
zostały m.in. sprawa dopłat 
do ulgowych i bezpłatnych 
przejazdów otrzymywanych 
z Urzędu Marszałkowskiego 
oraz miasta Gorlice, postęp 
spraw dotyczących budowy 
stacji LPG i stacji paliw, sytu-
acja finansowa spółki, a także 
podejmowane przez Zarząd 
działania w zakresie odnawia-
nia   taboru  autobusowego.  
W wyniku  spotkania  Prezes  
Zarządu  MZK  Sp. z o.o. w   
Gorlicach   został   także  zo-
bowiązany  do   przedłożenia  
Burmistrzowi i Radzie Miasta 
w terminie do końca maja br. 
zaakceptowanego przez Radę 
Nadzorczą spółki biznesplanu 
na najbliższe lata.  

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ:

1.  Przyjęto 108 nowych spraw, 
sporządzono dokumentację 
ze 175 nowo przyjętych wnio-
sków o pomoc w formie zasił-
ków stałych, okresowych, ce-
lowych, usług opiekuńczych. 

2.  Przeprowadzono 150 rodzin-
nych wywiadów środowi-
skowych, odwiedzono 700 
środowisk, w których prowa-
dzona była praca socjalna. 

3.  Wypłacono 179 zasiłków 
stałych, 68 okresowych, 75 
celowych, sporządzono listy 
i przelewy dla 555 dzieci 
objętych dożywianiem w 24 
placówkach - wszystko na 
kwotę 159 274,43 zł.

4.  Przyjęto 142 wnioski o przy-
znanie dodatku mieszkanio-

wego, na bieżąco przeprowa-
dzano weryfikację przyznanych 
dodatków, udzielano osobom 
zainteresowanym informa-
cji  dotyczących dodatków 
mieszkaniowych.

5.  Wypłacono świadczenia 
rodzinne dla 2 542 rodzin, 
zaliczki alimentacyjne dla 135 
rodzin, w 2 sprawach wystą-
piono do Prokuratury Rejo-
nowej z wnioskiem o ściganie 
dłużników alimentacyjnych. 

6.  Na bieżąco wydawane są za-
świadczenia oraz prowadzona 
jest weryfikacja uprawnień do 
świadczeń z zakresu opieki 
społecznej.

   WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTU-
RY I SPORTU:

1.  Wystąpiono do Marszałka 
Województwa Małopolskiego 
z wnioskiem o dofinansowa-
nie  programu nauki pływania 
w formie zajęć pozalekcyjnych 
w 2008 r. na kwotę 23 tys. zł.

2. Sporządzono wniosek do Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej 
w sprawie  dofinansowanie re-
montów  w MZS Nr 4.

3.  Uczestnictwo w pracach 
zespołu ds. modernizacji 
obiektów sportowych OSiR, 
w pracach związanych z opra-
cowaniem strategii miasta 
Gorlice w zakresie oświaty, 
kultury, sportu i turystyki oraz 
współudział w organizacji Dni 
Gorlic.

4. Udział  w obchodach „Dnia  Na-
uczyciela” w Bardejovie oraz w 
naradzie zorganizowanej przez 
Starostwo Powiatowe odno-
śnie partycypacji w kosztach 
sporządzenia projektu re-
montu i rozbudowy Zamku w 
Szymbarku

5. Zorganizowano spotkanie 
komisji stypendialnej  opi-
niującej wnioski przyznanie 
stypendium szkolnego o  
charakterze  socjalnym  za 
okres od stycznia do czerwca 
2008 r.

6.  Zorganizowano  2 narady  z dy-
rektorami  szkół m.in. w spra-
wie przystąpienia gorlickich 
szkół do programu „Umiem 
pływać” oraz przystąpienia 
do programu operacyjnego 
„Kapitał ludzki  - działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.2: Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup  utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic  w jakości 

zobowiązania wymagalne.  Ujemny 
stan środków obrotowych oznacza 
ze zakłady budżetowe mają więcej 
zobowiązań niż środków na koncie 
wraz z należnościami. 

Przedszkola Miejskie: Przy-
chody ogółem z dotacji i  odpłatności 
rodziców za żywienie  i za świadczo-
ne usługi opiekuńczo-wychowawcze 
wyniosły 2.358 tys.zł w tym z dotacji 
1.872 od rodziców 486 tys.zł. Do 
przedszkoli uczęszczało średnio 
320 (351 w 2006 r). Średnio- mie-
sięczna odpłatność rodziców wynosi 
94 zł, a średnia dotacja z budżetu do 
jednego dziecka 478 zł. Największa 
dotacja do jednego dziecka dotyczy 
MP Nr 3 -578 zł / miesięcznie, naj-
niższa w MP Nr 5 – 385 zł miesięcz-
nie. Na koniec roku dobra sytuacja 
finansowa. Przedszkola posiadają 
ponadplanowa nadwyżkę środków 
obrotowych -  46 tys.zł, którą muszą 
zwrócić do budżetu. 

Gminny Fundusz OŚ i GW 
– zaplanowane przychody z tytułu 
opłat i kar za gospodarcze wyko-
rzystanie środowiska wyniosły 
kwotę 104 tys.zł na plan 112 tys.zł. 
Wydatki wyniosły 136 tys.zł, a były 
wyższe niż wpływy, gdyż na począ-
tek 2007 roku na koncie funduszu 
było 40 tys.zł. 

Zadania bieżące takie jak: 
zagospodarowanie surowców wtór-
nych, zadania związane z edukacją i 
działaniami proekologicznymi wyko-
nano zgodnie z planem. Na inwesty-
cje wydano niewiele ponad 8 tys.zł 
, nie zostały wykonane z przyczyn 
utrudnień formalno – prawnych.  
Na koniec roku na koncie pozostało 
8.tys. zł.

Najważniejsza ocena wykona-
nia budżetu należy do Rady Miasta.  
Moim zdaniem rok 2007 był dobrym 
okresem dla budżetu. Angażowanie 
środków do realizacji zadań odby-
wało się w sposób rozważny. Miasto 
ma bezpieczny poziom zadłużenia, 
wysoką nadwyżkę operacyjną ponad 
10 mln (róźnica między dochodami 
bieżącymi a wydatkami bieżącymi 
koniecznymi). Nadwyżka świadczy 
o tym, że co najmniej 10 mln z 
dochodów może być przeznaczone 
na inwestycje i spłatę długu. Nie-
stety nie udało się wszystkim zadań 
zrealizować, ponieważ w budżecie 
miasta należy ujmować te zdania, 
które mają szansę realizacji, należy 
je także prawidłowo kalkulować.

Samorząd realizuje bardzo 
dużo zadań, zadań różnorodnych i 
wymagających wiedzy i solidnej pra-
cy Burmistrzów oraz pracowników 
urzędu i jednostek. 

Krystyna Tokarska



Str. 8 Kwiecień 2008

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

Str. 9Kwiecień 2008

Maria Czeszyk , zabierając głos w 
problematyce przeciwdziałania 
alkoholizmowi mieście, zapro-
ponowała, by środki, którymi 
dysponuje Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych skierowane 
zostały na wspieranie i współ-
finansowanie dziennego ośrod-
ka dla osób uzależnionych oraz 
oddziału szpitalnego. 

Alicja Nowak podjęła w swoim 
wystąpieniu temat fatalnego 
stanu wjazdu na Osiedle „Pod 
Lodownią” ulicami Broniew-
skiego i Reymonta. Ponadto 
zaproponowała, by przy re-
moncie ul. Pięknej uwzględnić 
modernizację chodnika przy ul. 
Ariańskiej, który jest ciągiem 
pieszym do ZSE i kościoła.

Joanna Bubak – pytała, gdzie 
się planuje przeniesienie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w związku z trud-
nymi warunkami lokalowymi 
przy ul. Wąskiej; Ponadto 
zaproponowała wykonanie 
mostku w ciągu ul. Robotni-
czej nad potokiem Muchówka; 
dokończenie nawierzchni asfal-
towej ul. Dębowej. Podejmując 
problematykę bezpieczeństwa i 
porządku w mieście pytała, ja-
kie są możliwości oddzielenia i 
rozgraniczenia podwórka przy 
blokach 1, 3, 5, 7 ul. Sikorskie-
go od pasa drogi powiatowej 
i utwardzenia miejsc posto-
jowych, a także wzmocnienie 

przez Straż Miejską kontroli 
palenia papierosów przez 
młodzież szkolną w miejscach 
publicznych, np. przed sklepa-
mi na Osiedlu Górnym.

Eugeniusz Wędrychowicz, w imie-
niu użytkowników Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego przy ul. 
Kościuszki prosił o uregulo-
wanie stanu prawnego części 
tego ogrodu oraz działek od 
strony ul. Brzechwy, użytko-
wanych przez osoby nie będące 
członkami ROD. Pytał też, czy 
zostały zwaloryzowane zasiłki 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz zwrócił uwagę na łamanie 
przepisu zakazu parkowania 
przy u. Garbarskiej. 

Eugeniusz Liana zwrócił uwagę 
na zły stan techniczny bu-
dynku przy ul. Łukasiewicza 
(dawny budynek policji) i 
obiektu Medycznego Studium 
Zawodowego przy ul. Jagiełły, 
które stanowią zagrożenie 
dla przechodniów oraz stanu 
części elewacji Domu Polsko-
Słowackiego.

Zbigniew Grygowicz pytał się, czy 
został opracowany plan wyko-
rzystywania pomieszczeń po 
dawnej SP nr  2 na cele admi-
nistracyjne. Interesował się też, 
kto decyduje o zezwoleniach na 
bezpłatne parkowanie na miej-
skich parkingach, ile jest takich 

przypadków i jakie są kryteria 
przyznawania zezwoleń.

Jadwiga Wójtowicz nawiązała 
do lutowej sesji, na której 
podejmowała w formie inter-
pelacji sprawę tzw. kaflarni. 
Potwierdziła, że budynek został 
wyburzony, ale miejsce nie jest 
w pełni uporządkowane. Pytała 
o dalsze losy tego gruzowiska. 
Ponadto prosiła o udzielenie 
informacji, jak wygląda dziś 
w mieście prawo wieczystego 
użytkowania.

Mariola Migdar prosiła o udzie-
lenie pisemnej odpowiedzi na 
temat kosztów, jakie miasto 
poniosło z tytułu spraw sądo-
wych, które dot. sporu pomię-
dzy UM a byłym kierownikiem 
organizacyjnym UM.

Roman Dziubina podjął temat bu-
downictwa mieszkaniowego w 
Gorlicach- wielorodzinnego i 
indywidualnego. Pytał się, czy 
realizowana jest uchwała dot. 
polityki mieszkaniowej w mie-
ście i czy nie jest konieczne do-
stosowanie jej do dzisiejszych 
realiów prawno- ustawowych, 
by korzystać z różnorodnych 
form rozwiązywania tego 
problemu – poprzez spół-
dzielnie mieszkaniowe, TBS-y, 
partnerstwo prywatno – pu-
blicznego, formy devloperskie 
i oczywiście UM. - W kolejnej 
interpelacji dotyczącej sprze-
daży mienia komunalnego, np. 
budynek przy ul. Strażackiej czy 
ul. Bieckiej ( nad Stróżowianką) 

INTERPELACJE, ZAPYTANIA RADNYCH 

Na ostatnim  posiedzeniu Ko-
misji Oświaty i Kultury RM Gorlice 
zaopiniowała szereg wniosków: 
-    zwiększenie zaplanowanych 

środków na organizacje Dni 
Gorlic

-    zwiększenie wydatków w dziale 
Profilaktyka o 60 tys. zł z przezna-
czeniem na: organizację akcji lato 
dla organizacji pozarządowych 
oraz zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci w dni wolne od 
nauki szkolnej

-    wyczyszczenie 2 niecek na 
otwartym kąpielisku na rzece 
Sękówka

-    bezpłatne udostępnienie w cza-
sie wakacji gorlickiej młodzieży 
basenu otwartego przez 2 godz. 
dziennie

-    przywrócenie zasilania elek-

pytał, jakie kryteria decydują o 
sprzedaży mienia, czy są w 
umowę wpisane oboszczenia 
dotyczące czasu remontu, 
adaptacji lub modernizacji 
obiektu. – W związku z 10 – le-
ciem Krytej Pływalni pytał, czy 
nie należałoby zainwestować w 
rozbudowę obiektu o nowe ele-
menty, np. sztuczna fala, w celu 
podniesienia jej atrakcyjności 
dla mieszkańców i turystów. 
– Po raz kolejny powrócił do 
możliwości zagospodarowa-
nia części Stawisk na cele 
rekreacyjno – sportowe dla 
młodzieży, np. otwarty ziemny 
tor dla rowerzystów. – Przy-
pominając atrakcyjny projekt 
budowy na Sękówce akwenu 
wodnego i małej elektrowni 
wodnej, pytał, czy ta koncep-
cja ma perspektywy realizacji. 
– W związku ze zbliżającym się 
świętem państwowo – kościel-
nym prosił o przypomnienie 
miejskim szkołom, które miej-
sca pamięci narodowej są pod 
ich patronatem, by wykorzystać 
porządkowanie, jako lekcje wy-
chowania patriotycznego. – W 
ostatniej interpelacji prosił o 
odpowiedź w sprawie niezmier-
nej ważnej dla mieszkańców Oś 
Korczak – budowy chodnika z 
podjazdem dla wózków koło 
Pomnika Bohaterów Ziemi 
Gorlickiej.

Augustyn Mróz zwrócił się z 
prośbą o interwencję władz 
miasta i powiatu w sprawie 
zniesienia znaku zakazu wjaz-
du na Słowację autobusów na 
były m przejściu granicznym w 
Koniecznej. 

trycznego na polu biwakowym 
w parku 

-    zakup 2 solarów i wanny do 
hydromasażu jacuzi dla OSiR-u

-    wykonanie obelisku z tablicą po-
święconą Januszowi Korczakowi 
na "Osiedlu Korczak"

-    zainstalowanie kamer w OSiR  
przy boisku ze sztuczną trawą 

-    zniwelowanie i wykarczowanie 
terenu w Małastowie

-    zakup płotków ochronnych i 
ławek na imprezy masowe

-    dofinansowanie Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów

Komisja wysłuchała informa-
cji o przebiegu obchodów Dni Gorlic 
i postanowiła uzupełnić ten program 
o koncert orkiestry dętej na każdym 
gorlickim osiedlu w dniu 1 maja ( jak 
za dawnych lat bywało) 

Joanna Bubak

17 kwietnia obradowała 
Komisja Praworządności i Bez-
pieczeństwa. Głównym tematem 
posiedzenia były plany i zamierze-
nia Komendy Powiatowej Policji i 
Straży Miejskiej na okres obchodów 
Dni Gorlic oraz na najbliższe mie-
siące wiosenne i letnie w zakresie 
szerzej pojętego bezpieczeństwa 
mieszkańców miasta Gorlice. 
Uczestnikami posiedzenia Komisji 
byli zaproszeni gości: komendant 
Komendy Powiatowej Policji w 
Gorlicach, Michał Gawlik, jego z-ca 
Andrzej Wędrychowicz, dyrektor 
GCK Adam Nowak, komendant Straży 
Miejskiej Wojciech Pietrusza. Dyrek-
tor A. Nowak zapoznał wszystkich z 
programem Dni Gorlic, wskazując 
ewentualne zagrożenia i konieczność 
wspólnych działań Policji oraz Straży 
Miejskiej dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa uczestników imprez masowych 
lub odbywających się częściowo na 
ulicach i drogach, np. rajd rowerowy, 
uroczystości rocznicowe, żakinada. 

Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Na części z nich, również w obiektach 
zamkniętych, porządku pilnować będą 
również służby ochroniarskie. Komen-
dant Michał Gawlik, przypomniał, że 
Dni Gorlic to impreza cykliczna, stąd 
świadomość konieczności wzmożenia 
działań przez policję (zwiększona ilość 
osób pod wpływem alkoholu, środ-
ków odurzających). Uważa, że nie 
powinno być większych problemów 
z zabezpieczeniem imprez i zapewnie-
niem poczucia bezpieczeństwa miesz-
kańców. Wyraził też swoją uwagę co 
do ceremoniału z udziałem pocztów 
sztandarowych- zgodnie z przyjętym 
ceremoniałem poczet sztandarowy 
Policji Państwowej powinien być 
pierwszy.  Również komendant Straży 
Miejskiej wyraził przekonanie, że służ-
by mu podległe mają już opracowany 
monitoring miasta, kontrolę porządku 
na posesjach, kontrole cmentarzy wo-
jennych. Strażnicy będą pełnić służbę 
na dwóch zmianach.

 Roman Dziubina

Komisja Oświaty



Str. 8 Kwiecień 2008

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

Str. 9Kwiecień 2008

2 kwietnia br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbyło się 
przedstawienie ,,Opowieść 
o Świętoszku” w wykonaniu 
aktorów z agencji ,,Joanna”.

11 kwietnia br. w sali teatralnej 
Gorlickiego Centrum Kultury 
odbyły się trzy spektakle 
teatralne dla dzieci i uczniów 
gimnazjów ,,Adam i Ewa”, 
,,Królowa Śniegu”. Spektakl 
oglądnęło ok. 1.200 uczniów, 
którzy podziwiali aktorów                  
z Narodowego Teatru Eduka-
cji z Wrocławia.

16 kwietnia br. ponownie w 
Gorlickim Centrum Kultury 
wystąpili aktorzy Narodowego 
Teatru Edukacji z Wrocławia. 
Zaprezentowali trzy spekta-
kle: ,,Wyspa skarbów” dla 
uczniów klas IV-VI, ,,Doktor 
i jego zwierzęta” dla klas I-III 
oraz ,,Młodzi emigranci” dla 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Spektakl oglądnęło ok. 1.200 
osób.

24 kwietnia br. w sali teatralnej 
Gorlickiego Centrum Kultury 
odbyły się eliminacje po-
wiatowe do XXIII Festiwalu 
Teatrów Dzieci i Młodzieży 
,,BAJDUREK”. Gorlickie Cen-
trum Kultury reprezentowały 
dziecięce grupy teatralne pro-
wadzone przez Teresę Klimek 
i Barbarę Fugiel.

Festiwal jest prezentacją 
dorobku artystycznego dziecię-
cych i młodzieżowych zespołów 
teatralnych pracujących w szko-
łach podstawowych, gimnazjach, 
ogniskach pracy pozaszkolnej, 
ośrodkach i klubach kultury.

25 kwietnia br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbył się 
Przegląd Teatrów Obcojęzycz-
nych, którego organizatorem 
było Powiatowe Centrum 
Edukacji.

25 kwietnia br. o godz. W 
Gorlickim Centrum Kultury 
odbyła się impreza ,,STOP 
WYPADKOM”. Wystąpił Piotr 
Kuźniak w hołdzie Czesławo-
wi Niemenowi. Złote przeboje 
,,Czas jak rzeka”, ,,Czy mnie 
jeszcze pamiętasz”.

Światowy Dzień Ziemi w 
Gorlicach

Dziś trudno sobie wyobra-
zić Dzień Ziemi bez happeningu, 
czyli zorganizowanego i wyreży-
serowanego „zdarzenia” na 
gorlickim Rynku, którego celem 
jest zaszokowanie publiczności. 
Doskonale potrafią czynić to 
uczniowie MZS nr 5 w Gorlicach. 
Od kilku już lat przybywają w 
okolice ratusza, by zelektryzować 
wyobraźnię gorliczan – w tym 
władz miasta – tematem, o którym 
mówi dziś cały świat  – Człowieku! 
Żyj z przyrodą w zgodzie. Barwnie 
na naszym Rynku zrobiło się 24 
kwietnia br., gdy dotarł kolorowy 
pochód obrońców przyrody. Pięk-
nym programem młodzież apelo-
wała, by „Pomagać Ziemi nie tylko 

Urząd Miejski w Gorli-
cach informuje, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
umieszczanie w koszach ulicz-
nych odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych oraz 
z działalności gospodarczej jest 
niedopuszczalne. Niestety kosze 
zlokalizowane na niektórych uli-
cach notorycznie zapełniane są 
odpadami pochodzącymi z nie-
ruchomości sąsiednich. Kosze 
uliczne przeznaczone są wyłącz-
nie do gromadzenia niewielkich 
ilości śmieci, generowanych w 
związku z ruchem pieszych na 
drodze.  Urząd Miejski podejmie 
stanowcze kroki w celu egzekucji 
przepisów zarówno od właścicieli, 
którzy nie posiadają pojemników 
do zbiórki odpadów na terenie 
nieruchomości oraz od osób 
zapełniających kosze uliczne 
niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

Żyj z przyrodą w zgodzie 
w Dniu Ziemi”. Czujmy się częścią 
przyrody. Nie wyrzucajmy śmieci 
w miejscach niedozwolonych! 
Bądźmy życzliwi dla wszystkich 
istot żywych. Segregujmy odpa-
dy. Nie depczmy trawników. Nie 
niszczymy siedlisk roślin i zwie-
rząt. Używajmy produktów przy-
jaznych dla środowiska. Dołączcie 
do nas! – apelowali. Obradujący 
w Ratuszu radni przerwali sesję 
– dołączyli. Zastępca burmistrza, 
Janusz Fugiel, witał wszystkich na 
„małym skrawku naszej planety”, 
gratulował pomysłu, programu 
i haseł. Symbolem integracji i 
wspólnych działań, by „pomagać 
Ziemi – nie tylko w Dniu Ziemi” 
były kolorowe baloniki, które po-
niosły tę piękną ideę ku Beskidowi 
Niskiemu , Zielonemu... 

Roman Dziubina

Uprzejmie informuję, że 
Zarząd Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Gorlicach 
aktywnie włącza się w organiza-
cję tegorocznych Gorlickich Dni 
Trzeźwości, których centralne 
obchody odbędą się w dniu 
30 maja 2008r. na gorlickim 
rynku.

Już teraz podjęto dzia-
łania, których efektem będzie 
organizacja otwartej akcji ho-
norowego oddawania krwi na 
rzecz osób poszkodowanych w 
wypadkach z udziałem nietrzeź-
wych kierowców. Akcja zostanie 
przeprowadzona na gorlickim 
rynku w siedzibie RTvG w dniu 

30 maja 2008  od godz.10.00 
do godz.14.00. W związku z po-
wyższym serdecznie zapraszamy 
wszystkich dorosłych  chętnych 
do udziału w tak humanitarnym 
przedsięwzięciu.   Dla wszystkich 
uczestników akcji organizatorzy 
przewidują upominki. Do akcji 
włączają się lokalne portale inter-
netowe, Gazeta Krakowska oraz 
RTvG. Szczegółowe informacje 
dot. organizowanej akcji pod nr 
tel: 664 379 879

                 Wiceprzew. Rejonowej Rady 
Honorowych Dawców Krwi PCK 

w Gorlicach
           Marek PODRAZA                    

Akcja honorowego oddawania krwi 
z okazji Gorlickich Dni Trzeźwości

INFORMACJAK W I E C I E Ń  Z  

Zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Gorlice osoby które 
ukończyły 75 lat życia mają 
prawo do bezpłatnych prze-
jazdów środkami komunikacji 
miejskiej tj. autobusami Miej-
skiego Zakładu Komunikacji 
Sp. z o.o. w Gorlicach. Miasto 
Gorlice dokonuje przewoźniko-
wi zwrotu utraconych wpływów 
z tego tytułu. Uprawnienia te są 
rodzajem ulgi samorządowej, 
obowiązującej tylko na terenie 
danej gminy. Objęcie wymie-
nionej grupy pasażerów upraw-
nienieniem do bezpłatnych prze-
jazdów na terenie całego kraju 
wymagałoby podjęcie inicjatywy 
ustawodawczej. Burmistrz Gorlic 
w odpowiedzi na swe wystąpie-
nie otrzymał pismo z Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej 
w Warszawie, informujące, iż nie 
przewiduje się obecnie zmiany w 
omawianym zakresie przepisów 
ustawy o uprawnieniach do bez-
płatnych i ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transpor-
tu zbiorowego”.

Uprawnienia 
do bezpłatnych 
przejazdów dla 
osób starszych

Czy wiecie, że w 2007 
roku:- było 666 kolizji drogo-
wych- 70 wypadków drogowych 
- zginęło 10 osób- 7 ofiar to pie-
si- 82 osoby odniosły obrażenia 
- ujawniono 450 osób prowa-
dzących pojazdy pod wpływem 
alkoholu

Takie dane statystyczne 
zaprezentował w GCK przedsta-
wiciel Komendy Powiatowej Po-
licji w Gorlicach sierż. Grzegorz 
Szczepanek. Zatrważają. Okazuje 
się, że rozwagi kierującym nie 
przybywa. Ilu „na gazie” nie udało 
się zatrzymać? Czy ta prezentacja 
w dniu 25. 04 br., połączona z 

STOP WYPADKOM koncertem Piotra Kuźniaka w 
hołdzie Czesławowi Niemeno-
wi pobudzi wyobraźnię licznie 
zgromadzonej publiczności? Czy 
będzie, jak w najsławniejszym 
przeboju „Dziwny jest ten świat”? 
Piosenki w wykonaniu Piotra 
Kuźniaka z nie mniej sławnego 
zespołu Trubadurzy przeniosły 
słuchaczy w lata sześćdziesiąte i 
siedemdziesiąte XX wieku. Nie-
jednemu łza się zakręciła w oku, 
gdy usłyszał: „Czas jak rzeka”, 
„Czy mnie jeszcze pamiętasz”, 
„Sen o Warszawie”, „Domek bez 
adresu”, „Wspomnienie”, „Gdzieś 
obok nas”, „Włóczęga”…

(dd)
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To tytuł retrospektywnej 
wystawy fotografii Jacka Kosi-
by- gorliczanina ze Stróżówki, 
fotografika, który ponad pół 
wieku utrwala Gorlice, Beskid 
i Pogórze. Bardzo aktywny, roz-
poznawalny w latach 70- tych. 
Od 1980 r. sporadycznie dzieli 
się swoimi fotografiami. Dobrze 

Od 2 maja br. w Muzeum 
Regionalnym PTTK im I. Łukasie-
wicza w Gorlicach oglądać można 
świat, którego nie ma, albo, z któ-
rego niewiele zostało. To dawny 
powiat gorlicki utrwalony na 340 
pocztówkach od pierwszych kartek 
z 1898 r. do lat II wojny światowej. 
Ten czar retrospekcji, przeniesienia 
się w czasie, zawdzięczamy pasji 
gorlicznina Leszka Wojtasiewicza 
z Krakowa. 11 czerwca ubiegłego 
roku, w tym samym – pełnym ma-
gii przeszłości miejscu – prezento-
wał „Dawną pocztówkę gorlicką”. 
W tym roku powiat jakiego już nie 
ma- miasteczko Biecz, Bobowa, 
wsie Kobylanka, Kryg, Moszcze-
nia, Łużna, Wysowa… Wzbogacił 
tę przeszłość widokami Grybowa, 
Stróż i Ciężkowic. Wzruszył i … 
zapowiedział kolejną ekspozycję 
w przyszłym roku. 

(dr)

Dawna pocztówka powiatu 
g o r l i c k i e g o  i  o k o l i c

P O R Ó W N A N I A

się stało, że po latach się zdecy-
dował. Wystawa „Porównania” w 
MBP im. S.Gabryela wprowadzi 
każdego wrażliwego mieszkańca 
Gorlic w zadumę nad upływają-
cym czasem. Tytuł intryguje, a 
rzeczywistość okazuje się prosta 
„jak podanie ręki”. Jacek Kosiba 
zestawia i porównuje w fotogra-
fiach świat, który utrwalił 40-30 lat 
temu z dzisiejszą rzeczywistością 
tych miejsc. I cóż się okazuje?- 
że „świat jak rzeka, jak rzeka 
płynie…” Część rzeczywistości 
Gorlic i okolic przeminęła, zatarł 
je historii ślad, zmieniły się… jak 
zmienił się świat, jak zmieniliśmy 
się my.
 (dr)

Pas ja  Les zka  Wo j tas i ew ic za

K L I M K Ó W K A
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Niestety aura nie sprzyjała organizatorom III Jarmarku 
Dersława. Deszczowa niedziela nie zachęcała do odwiedzania 
straganów z wytworami twórców -  rękodzielników ludowych, z 
jadłem regionalnym, słuchania kapeli podwórkowej „Tarnowskie 
Franty” i kapeli ludowej „Tarka” z Bardejowa z sentymentalną 
muzyką cygańską. W przerwach strażackiej „bitwy pod Gorlica-
mi”, czyli deszczu- udało się zorganizować żakinadę, prezentacje 
zespołów GCK i MDK, konkurs rysunkowy dla dzieci na płycie 
Rynku i zaprezentować program cyrkowo- aktorski „Kot i mysz 
w cyrku”. Ożywiły gorliczan przeboje beatlesów w wykonaniu ze-
społu z czeskiej Pragi „Beatles Recital”. Emocje pod parasolami 
przezywali wszyscy fani zespołu „Bracia”-czyli braci Cugowskich. 
A na zakończenie nocne, zachmurzone i deszczowe niebo ubarwiły 
pokazy sztucznych ogni. 

(d)

J A R M A R K  
D E R S Ł A W A

G O R L I C K A  
Ż A K I N A D A
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XIV Muzyczna Bitwa pod Gorlicami
BITWA, BITWA I PO BITWIE

Od 1 maja br. Gorlice 
wzbogaciły się o nowy obiekt 
sportowy – boisko ze sztucznej 
trawy. Zawdzięczamy je decyzji 
udziału w Programie „Blisko-
Boisko” ogłoszonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. 
Idę wsparła uchwała Rady Mia-
sta, na podstawie której złożony 
został wniosek o dofinansowanie 
w ramach w/w programu. W 
październiku 2007 r. firma „Ta-
mek” Obiekty Sportowe S.A. z 
Warszawy rozpoczęła realizację. 
1 maja br. oficjalnego otwarcia 
boiska o wymiarach 60m x 30m 

BO I S K O  B L I S K O

i nawierzchni ze sztucznej trawy, 
ogrodzonego 4 m wysokości 
ogrodzeniem – dokonał z-ca bur-
mistrza Janusz Fugiel, starosta 
Mirosław Wędrychowicz i prze-
wodniczący RM Bogdan Musiał. 
Całość inwestycji zamknęła się 
kwotą 662 300 zł. z czego dofi-
nansowanie będzie w wysokości 
300 000 zł. W inauguracyjnym 
meczu tzw. małego pola wzięły 
udział cztery drużyny: z Barde-
jowa, Krynicy, Gorlic i Spartakus 
Moduł. Zwyciężyła drużyna Urzędu 
Miasta Gorlice, pokonując zespół z 
Bardejova 3:0. 

(dr) 

18 wykonawców, 11 fina-
listów na koncercie finałowym w 
dniu 2 maja br. W GCK. Jurorzy- 
Jan Poprawa, Bogusław Sob-
czuk, Bogusław Diduch- słuchali, 
wysłuchali i zadecydowali. Złoty 
Gryf- równorzędnie-  dla Magdale-
ny Lepiarczyk z Rybnika i Jakuba 

Pałysa z Dzierzkowic. Srebrnego 
Gryfa wręczono Jackowi Kadi-
szowi z Kraśnika. Brązowy otrzy-
mała Anna Kossowska z Torunia. 
Gwiazdą wieczoru- późnego- była 
Martyna Jakubowicz. 
 

(dd)

BO I S K O  B L I S K O


