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 12 marca odbyło się spotkanie Uniwersytetu Złotego Wieku. 
Prelekcję  ilustrowaną slajdami pt. „Nekropolie żołnierskie Ziemi 
Gorlickiej i nie tylko” wygłosił Andrzej Piecuch.

7 marca  w sali konferen-
cyjnej Domu Polsko-Słowackiego 
im. Dušana Jurkoviča odbyło się 
spotkanie informacyjne pod 
hasłem „Ekonomia społeczna 
– nowe perspektywy przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu”. 

 28.03.br. zastępca burmi-
strza Gorlic Janusz Fugiel, prze-
wodniczący Rady Miasta Gorlice 
Bogdan Musiał, oraz kierowniki 
Urzędu Stanu Cywilnego UM 
Gorlice, Danuta Zakrzewska 
odwiedzili na ul. Robotniczej,  
p. Zofię Jamro, która 20 marca 
br. ukończyła 100 lat. Dostojną 
Jubilatkę zastali w doskonałej 
kondycji, w otoczeniu dzieci, 
wnuków, prawnuków i członków 

rodziny. Na ręce Pani Zofii złożyli 
kwiaty, najserdeczniejsze życze-
nia kolejnych lat życia w zdrowiu 
i szczęściu w gronie rodzinnym, 
przekazali listy gratulacyjne od 
premiera RP Donalda Tuska, 
wojewody małopolskiego Je-
rzego Millera oraz burmistrza 
Kazimierza Sterkowicza. Człon-
kowie rodziny pani Zofii zgod-
nie stwierdzają, że receptą na 
długowieczność jest życzliwość 

Spotkanie zorganizowane było 
przez  Wydział Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach i Instytut Studiów Stra-
tegicznych z Krakowa. Jest to już 
kolejne spotkanie skierowane do 
instytucji, stowarzyszeń, przed-
stawicieli samorządów lokalnych 
działających na rzecz środowiska 
lokalnego. Warto podkreślić, że te 
spotkania i szkolenia organizowa-
na są bezpłatnie dla uczestników i 
odbywają się w Gorlicach, co jest 
niezmiernie ważne - szczególnie 
dla organizacji pozarządowych, 
dla których często barierą uczest-
nictwa są koszty i odległość od 
jednostek szkolących.

26 marca odbyły się zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku. Pod-
czas kolejnego już spotkania wykład na temat „Cukrzyca - epidemia 
XXI wieku” wygłosiła dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot.

Powierzenie Ziemi Gorlickiej
  Miłosierdziu Bożemu 

Z ŻYCZENIAMI U STULATKI

30 marca br. w Święto Miłosierdzia Bożego odbyła się w Wójtowej 
IX uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu. 

Integracja gmin powiatu gorlickiego w modlitwie

W dniu  20.03.br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Domu 
Polsko-Słowackiego im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach  odbyło się 
spotkanie informacyjne  zorganizowane  przez  Wojewódzki Urząd 
Pracy dotyczące usług EURES. 

W Domu Polsko-Słowackim

fot. E. Wresiło

fot. E. Wresiło

fot. P. Gajda
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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

Zgromadzili się przedstawi-
ciele samorządów gmin, powiatu 
gorlickiego, parlamentarzyści , 
przedstawiciele Policji i Straży 
Państwowej, druhowie Ochotni-
czych Straży Pożarnych, ducho-
wieństwo, mieszkańcy Wójtowej. 
Obecny był senator Stanisław 
Kogut, posłowie Barbara Bartuś, 
Arkadiusz Mularczyk i Witold 
Kochan.Wszystkich witał wójt 
Gminy Lipinki, Czesław Rakoczy. 
Mszę Świętą koncelebrował ks. 
bp. Kazimierz Górny – ordynariusz 
Diecezji Rzeszowskiej. W swojej 
homilii podkreślił, że „Niedziela Mi-
łosierdzia Bożego podejmuje pod-
stawową prawdę Kościoła, że Bóg 
jest miłosierny, bo męka, śmierć i 
zmartwychwstanie to nieskończona 
miłość Boga do człowieka upadłego, 
zagubionego”. Przypominając, po-
stać św. Faustyny, prostej, ubogiej 
dziewczyny z wielodzietnej rodziny, 
zwrócił uwagę, że nie był to przy-
padkowy wybór. To znak, że Bóg dla 
każdego chce być Ojcem, bo każdy 
jest dzieckiem Bożym – nędzarz 
i ubogi również. „Apelował, by 
być miłosiernym wobec bliźnich 
– w słowach, czynie, modlitwie. 
– „Pomagajmy potrzebującym i nie 
czekajmy na wdzięczność. Szanuj-
my każdego człowieka. Starajmy się 
w życiu swoim pełnić miłosierdzie 
wobec bliźnich, by spełniało się na 
Ziemi Gorlickiej Miłosierdzie Boże 
– kończył swą homilię ks. bp. Ka-
zimierz Górny. 

Roman Dziubina

   W dniu 1 marca br. 
pracownicy  Domu Polsko-Sło-
wackiego im. Dušana Jurkoviča 
oraz przedstawiciele samorzą-
dów Gorlic,  Krynicy – Zdrój, 
Badejova  i przedstawiciele 
kultury, sportu, ruchu turystycz-
nego uczestniczyli w roboczym 
spotkaniu „Od Inicjatywy INTER-
REG do Europejskiej Współpracy 
Terytorialnej” . Spotkanie odbyło 
się w   zaprzyjaźnionym Domu 

W sali wystawienniczej do 
dnia 18 kwietnia  można obejrzeć 
pokonkursową wystawę prac fo-
tograficznych pt. „Ulotny urok 
pogranicza polsko-słowackiego 
w trójkącie przyjaźni Bardejov 
- Krynica – Gorlice”. Prace na-
desłali artyści zarówno z Polski 
jak i ze Słowacji. I. miejsce 
zdobył Paweł Barszcz za pracę: 
„Mroczny zalew  Klimkówka 
– Klimkówka podczas burzy”,  II 
miejsce Leonard Baňas z Barde-
jova za prace:  ” Kličovă dierka”, 
III miejsce  Piotr Boczoń z Gorlic 
za zestaw „Kraina wschodzącego 
słońca”  Wystawa czynna: wtorek 
– piątek  w godz. 8 –17, sobota 
w godz . 8-16 

Polsko-Słowackim w Barejovie, 
a  głównym celem spotkania było 
ustalenie zakresu działań mających 
na celu pozyskanie dalszych fundu-
szy unijnych na inwestycje w dzie-
dzinie kultury i sportu. Działania 
te będą podejmowane w ramach 
projektu ”Europejska Współpraca 
Transgraniczna,  Rzeczpospolita 
Polska -  Republika Słowacka 
2007 – 2013r.

dla ludzi, uśmiech i pogoda du-
cha na co dzień oraz pozytywne 
nastawienie do życia.

Oczywiście, aby tradycji 
stało się zadość, wniesiono 
wspaniały urodzinowy tort, któ-
rym poczęstowano wszystkich 
przybyłych gości. Pani Zofia  
nigdy nie pracowała zawodowo 
, prowadziła niewielkie gospo-
darstwo, wychowywała czterech 
synów – Aleksandra, Eugeniusza, 
Zbigniewa i Stanisława, doczeka-
ła się siedmioro wnucząt, jede-
naścioro prawnuków. W czasach,  
kiedy najbardziej doskwierał 
jej brak pieniędzy, dorabiała 
dzierganiem serwet, narzut i 
firanek.  Poza tym, aby poprawić 
bytowanie rodziny, zatrudniała 
się jako kucharka na weselach. 
Wypiekane przez nią kołacze nie 
miały sobie równych. Dzisiaj już 
nie piecze ciast ani kołaczy. Czas 
zajmuje jej modlitwa, czasem 
ogląda telewizyjne transmisje 
mszy świętej.

SPOTKANIE w BARDEJOWIE 

Ulotny urok pogranicza polsko-
słowackiego

w trójkącie przyjaźni Bardejov 
- Krynica- Gorlice

  W dniach 9 i 16 kwietnia o godz. 17.00 odbędą się spotkania 
Uniwersytetu Złotego Wieku. Na pierwszym z nich Daniel Markowicz 
wygłosi prelekcję pt. „Władysław Długosz – polityk, przemysłowiec 
z ziemi gorlickiej”. Gościem drugiego będzie Krzysztof Majcher 
- Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który poprowadzi wykład na 
temat „Nasze prawa konsumenckie”. 

Więcej informacji na stronie:  www.dompolskoslowacki.eu

Zapowiedzi na miesiąc kwiecień
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W roku ubiegłym, w 
ramach konkursu została opra-
cowana koncepcja programo-
wo-przestrzenna rewiatalizacji 
Starówki. Wygrała firma eM4 
Pracownia Architektury Brata-
niec. W roku bieżącym zosta-
nie  zakończona dokumentacja 
projektowa. Przypominamy, że 

rewitalizacją zostały objęte Ry-
nek i Plac Dworzysko oraz ulice: 
Mickiewicza, Stróżowska, Wąska, 
Piekarska, Cicha, Wróblewskiego, 
Piłsudskiego, Strażacka, Krótka, 
Kręta, Krzywa. Zakres ten zosta-
nie poszerzony zgodnie z opraco-
waną w roku ubiegłym koncepcją 
programowo przestrzenną o 

Rewitalizacja Starówki miasta Gorlice 

18 stycznia br. w gorlickim 
Ratuszu  zorganizowane zostało 
spotkanie w sprawie zasad mo-
dernizowania ogólnodostępnych 
placów zabaw na terenie m. Gor-
lice. Uczestniczyli przedstawiciele 
Urzędu Miasta, Miejskiego Zarządu 
Budynków oraz gorlickich spół-
dzielni mieszkaniowych. Rozmowa 
dotyczyła złego stanu placów zabaw 
głównie znajdujących się na miej-
skich osiedlach oraz sposobów ich 
modernizacji. Uznano, że wspólnie 
łatwiej będzie zrealizować postulat 
mieszkańców miasta. Ustalono lo-
kalizację ogólnodostępnych placów 
zabaw na terenach spółdzielczych 
– na osiedlach przy ul. Słonecznej, 
Korczaka, „Pod Lodownią”, Krasiń-
skiego, Wyszyńskiego, Kościuszki, 
Konopnickiej, Batorego, Asnyka, 
Konopnickiej, Ogrodowej, Chopi-
na. Natomiast – miejskie to place 
zabaw w Parku Miejskim i przy 
ul. Dukielskiej. W bieżącym roku 

modernizowane będą place zabaw 
na „Korczaku”, „Pod Lodownią”, na 
osiedlach „Glinik Górny” i „Krasiń-
skiego”. Modernizacja pozostałych 
rozłożona jest na lata 2009 – 2011. 
Urządzenie bądź modernizacja ogól-
nodostępnych placów zabaw będzie 
realizowana przez właściciela tere-
nu. Urząd Miejski dofinansowuje 
modernizację ( poprzez zwrot kosz-
tów zakupu urządzeń) w wysokości  
40%  do 60 %. Podstawą ustalenia 
wysokości dofinansowania będzie 
kosztorys powykonawczy. Na spo-
tkaniu przedstawiciele spółdzielni 
mieszkaniowych potwierdzili, że  
w terminie do 29 marca br. wraz z 
MZB przedstawią do Urzędu Miasta 
projekt placu zabaw wraz z koszto-
rysem.  Najbardziej atrakcyjny plac 
zabaw, również pod względem 
ekonomicznym, uzyska najwyższy 
procent dofinansowania. 

(dd) 

Będą piękne place zabaw

W dniach 17-19 marca 
br. Urząd Miejski w Gorlicach 
przeprowadził kontrolę stanu 
technicznego ulic miejskich i 
ciągów pieszych. Największe 
zniszczenia stwierdzono w 
ulicach o nawierzchniach żwi-
rowych. Miejski Zakład Usług 
Komunalnych przystąpił już do 
remontu cząstkowego ulic. W 

Z myślą o pasjonatach 
fotografii, Stowarzyszenie „Ma-
raton” Gorlice zorganizowało 
Ogólnopolski Konkurs Fotogra-
ficzny „NAFTOWE KLIMATY”.  
Przedmiotem fotografii konkur-
sowej powinny być szeroko pojęte 
elementy polskiego naftownictwa 
i gazownictwa, w tym zarówno 
elementy historyczne jak i aktu-
alne, a także ludzie związani z tą 
branżą przemysłu. W konkursie 
może wziąć udział każdy, kto do 
15 kwietnia 2008 roku prześle lub 
przekaże do biura Stowarzyszenia 
„Maraton” Gorlice, ul. Biecka 10, 
38-300 Gorlice nie więcej niż 4 
prace, w tym dopuszcza się 1 ze-
staw wielo-zdjęciowy /3 fotogra-
fie w zestawie /, które traktowane 
będą jako jedna praca konkurso-
wa. Zalecany format zdjęć - 30x40 
cm, odbitki wykonane na papierze 
fotograficznym, fotografie mogą 
być czarno–białe, kolorowe lub 
w sepii. Przekazane fotografie 
na konkurs nie mogą być mo-
dyfikowane poprzez  fotomontaż. 
Wernisaż prac fotograficznych 
odbędzie się 09.05.2008 roku w 
Hotelu Margot w Gorlicach. Wię-
cej informacji o konkursie wraz z 
regulaminem i karta zgłoszeń na 
stronie www.biegnaftowy.pl

tym roku, obok bieżącego utrzy-
mania ulic, wykonana będzie 
między innymi przebudowa ulic, 
ciągów pieszych z ul. Konopnic-
kiej, Słonecznej, Cichej, W. Pola, 
Hallera, Ogrodowej. Planuje się 
także budowę zatoki autobuso-
wej przy ul. Kochanowskiego i 
zamontowanie bariery drogowej 
przy ul. Rzeźniczej. Stan technicz-

 POZIMOWA KONTROLA ULIC

N a f t o w e  
K l i m a t yprzebudowę ulic: Św. Mikołaja, 

odcinka ul. Karwacjanów, ul. 
Stromą oraz  teren przyległy  do 
Placu Dworzysko, tj. : działki wraz 
z budynkiem po byłym przedszko-
lu. Zagospodarowanie ul. Stromej 
zakłada zachowanie istniejącego 
układu schodów z podniesieniem 
standardu poprzez wykończe-
niem kamieniem (piaskowcem) 
oraz wymianę balustrady, ławek i 
latarni. Na terenie po byłym przed-
szkolu zapropowano plac zabaw 
wraz z funkcją rekreacyjną. Na 
razie to tylko koncepcja.

ny infrastruktury drogowej wska-
zuje na konieczność podjęcia 
zdecydowanych działań w kwestii 
regulacji stanu terenowoprawne-
go i zabezpieczenia odpowiednich 
środków finansowych na przebu-
dowę ulic w zakresie wykonania 
nawierzchni asfaltowych. 

(dr)

  W poniedziałek, 10 marca 
br., w Klubie Seniora odbyło się 
sympatyczne spotkanie członków 
Klubu. Atmosfera panowała nad-
zwyczaj miła, również dzięki zapro-
szonym gościom. Dla nawiązania 
ściślejszej współpracy, zaproszono 
przewodniczącego Zarządu Osiedla 
nr 12 oraz przewodniczącą Koła 
Kobiet na tym Osiedlu. Niezwykle 
miłą atmosferę wnosiły, swoimi 
życzeniami, wierszami, śpiewem, 
dzieci z Miejskiego Przedszkola 
nr 3, obdarzając obecne panie 

laurkami. Prezes S.M. „ Osiedle 
Młodych” wraz z życzeniami z tej 
okazji, wręczył symboliczny kwia-
tek. Natomiast radni- Zbigniew 
Grygowicz i Franciszek Piecuch- 
obdarowali panie słodyczami, 
składając na ręce przewodniczącej 
Klubu Seniora życzenia i kwiaty. 
Dzień Kobiet upłynął wesoło, przy 
śpiewie, skromnym, ale smacznym 
poczęstunku, przygotowanym we 
własnym zakresie, ze specjalnych 
składek oraz częściowo dofinanso-
wanym przez Zarząd Osiedla nr 5.

W Klub ie  Sen io ra
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W I etapie budowy ul. Kor-
czaka, realizowanym i zakończo-
nym w roku 2007, zostały wyko-
nane na odcinku o dł. 79 m roboty 
ziemne, kanalizacja deszczowa 
– poprzez budowę kolektora ka-
nalizacji deszczowej o średnicy 
400mm i 4 szt. studni rewizyjnej 
o średnicy 1200 mm oraz warstwy 
dolnej podbudowy. Wykonawcą 
tego etapu był Z.U. P. H. „HAŻ-
BUD” Gorlice. Koszt wykonania 
tych robót wyniósł 269 403 złote. 

3 kwietnia br. Urząd 
Miejski w Gorlicach rozpo-
czyna prace nad aktualizacją 
dokumentu „Strategia Rozwoju 
Społeczno- Gospodarczego 
Miasta Gorlice”. Dokument ten 
przedstawia preferowane kierunki 
rozwoju naszego miasta. Wzorem 
lat ubiegłych do prac nad Strategią 
zaproszone zostały osoby i insty-
tucje szczególnie mocno związane 
z naszym miastem, dla których 
zrównoważony rozwój Gorlic i 
Ziemi Gorlickiej jest gwarantem 
powodzenia ich zawodowej i 
społecznej działalności. W najbliż-
szych kwietniowych spotkaniach 

roboczych debatować się będzie 
nad  aktualizacją zapisów w trzech  
domenach strategicznych: 

- „EDUKACJA” – 3 kwietnia br. 
godz. 9.00

- „ ROZWÓJ FUNKCJI TURY-
STYCZNYCH MIASTA” – 10 
kwietnia br. godz. 9.00

- „ZMIANA CHARAKTERU GO-
SPODARCZEGO MIASTA” – 17 
kwietnia br. godz. 9.00

Spotkania odbywać się 
będą w sali konferencyjnej Domu 
Polsko-Słowackiego w Gorlicach 
( Rynek 1)

Trwa przebudowa ul. I. 
Łukasiewicza. W jej zakresie jest 
kompleksowa przebudowa jezdni 
i chodników, rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej, przebudowa sieci te-
letechnicznej oraz zabezpieczenie 
istniejącej sieci gazowej. Ujęty 
został również rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej poprzez budowę 

Strategia Rozwoju Społeczno 
Gospodarczego Miasta Gorlice 

Przebudowa ul. Łukasiewicza

Budowa ul. Korczaka

kanalizacji sanitarnej i przebudowę 
kanalizacji deszczowej na odcinku 
od ulicy Łukasiewicza do ronda. W 
trakcie prac na tym odcinku od-
kryto stary pochodzący z okresu 
międzywojennego kanał ceglany 
całkiem dobrze zachowany co 
utrwalono na zdjęciu. Wykonawcą 
zadania jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gorlicach. Koszt 
wykonania robót – 397 974 zł

II etap obejmuje wykonanie kana-
lizacji deszczowej na pozostałym 
odcinku, przebudowę istniejącego 
gazociągu oraz roboty drogowe: 
ziemne, warstwy podbudowy, 
obustronne krawężniki, warstwy 
wiążąca nawierzchni bitumicz-
nej - koszt 664.883 zł. Wkrótce 
długo oczekiwana i malowniczo 
położona droga zostanie oddana 
do użytku skracając dojazd do po-
sesji mieszkańcom ul. J. Korczaka 
– Wspólnej, Sikorskiego. 

Złożenie karty projektu w 
ramach Małopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 

MPGK Sp. z o.o. w Gorli-
cach we współpracy z Wydziałem 
Inwestycji, Zamówień Publicznych 
Funduszy Zewnętrznych Urzędu 
Miasta przygotowało i złożyło w 
dniu 14.03.2008 r. do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego kartę projektu za-
dania pn. „Budowa i modernizacja 
sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Miejskiej Gorlice”. Projekt 
przewiduje budowę ok. 4,5 km 
nowej sieci wodociągowej oraz 
modernizację odcinka długości 
1,5 km. Przewidywany koszt in-
westycji wynosi ok. 4 mln. zł, a 
wnioskowana dotacja opiewa na 
ok. 2,3 mln zł. Preselekcja wstępna 
kart projektów potrwa ok. jednego 
miesiąca. W przypadku pozytywnej 
weryfikacji przystąpimy do skła-
dania kompleksowego wniosku 
o dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Jeśli je pozyskamy, istnieje realna 
szansa na modernizację magistrali 
wodociągowej przy ul. Kościuszki ( 
0,87 km), przy ul. Wyszyńskiego ( 
0,48 km), budowę sieci wodocią-
gowej w dzielnicy Sokół przy ul. 
Sosnowej i Sokolskiej ( 1,5 km), 
przy ul. Bieckiej i Zakole ( 1,5 km) 

i  w dzielnicy Glinik Mariampolski, 
przy ul. Sikorskiego oraz Granicz-
nej ( 1,5 km). Przedmiot projektu 
nie obejmuje budowy bezpośred-
nich przyłączy do sieci rozpro-
wadzającej z gospodarstwami 
domowymi. Wymienione odcinki 
projektu są w różnych stanach 
przygotowania. Dwa pierwsze, 
dotyczące modernizacji, posiadają 
opracowaną dokumentację tech-
niczną oraz pozwolenia na budowę. 
Trzy projekty związane z budową 
sieci wodociągowej posiadają do-
kumentację w trakcie opracowania. 
Cały projekt jest odpowiedzią na 
problemy wskazane w Programie 
Ochrony Środowiska dla Miasta 
Gorlice na lata 2005 – 2012 przyjęte 
uchwałą Rady Miasta Gorlice z dnia 
23 czerwca 2005 r. Przewidziane do 
realizacji zadania ujęte są również w 
uchwale RM z dnia 24 stycznia 2008 
r. zatwierdzającej „Plan rozwoju 
modernizacji urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych w latach 
2004 – 2010 ( Aktualizacja na lata 
2007 – 2010). Ewentualna realiza-
cja projektu pozwoli w przyszłości 
podłączyć do sieci wodociągowej 
także sąsiednie tereny, gdzie po-
wstają nowe budynki mieszkalne, 
jak również tereny sąsiadującej z 
miastem Gminy Gorlice 

(red.)

Szansa na budowę i modernizację 
sieci wodociągowej

Z  w i o s n ą  r u s z y ł y  p r a c e  i n w e s t y c j n e

fot. D. Dziubina
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INFORMACJA 
BURMISTRZA
O ważniejszych decyzjach i działa-
niach Burmistrza Gorlic za okres

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

BUDŻET:

W okresie od 11 lutego 
do 10 marca br. podjęte zostały 
następujące zarządzenia w spra-
wach finansowych:

* Zarządzeniem Nr 11/PL/2008   z  
11 lutego  br. wprowadzono  
zmiany  w  budżecie i układzie 
wykonawczym. 

   Zmniejszono:

* rezerwę ogólną o 37 137 zł i 
kwotę przeznaczono na   po-
krycie  kosztów  związanych 
z  wynagrodzeniem  dla   p. 
B. Kamińskiego   w   związku    
z   wydanym  wyrokiem w 
sprawie o wyrównanie wyna-
grodzenia,

* rezerwę celową oświatową o 
35 000 zł i kwotę przezna-
czono na: 

- przebudowę pomieszczeń 
higieniczno – sanitarnych 
w MP Nr 1 w związku ze 
składanym wnioskiem do 
PFRON o dofinansowanie 
zadania - 20 000 zł,

-  dokumentację projektową na 
drogi i dojazdy dla uczniów 
niepełnosprawnych w MZS 
Nr 3 – 15 000 zł.

* Zarządzeniem Nr 12/PL/2008 
z 26 lutego br. sporządzono 
układ wykonawczy do Uchwa-
ły Nr 172/XX/2008 Rady Mia-
sta Gorlice z 21 lutego 2008 
r. w sprawie zmian budżetu 
miasta na 2008 r.

* Zarządzeniem   Nr  13/PL/2008  
z  7   marca    br.  dokonano  
zmniejszenia  dochodów i 
wydatków o 550 zł. w opar-
ciu o decyzję z Krajowego 
Biura Wyborczego. Zmniej-
szenie dotyczy dotacji na 
sfinansowanie całokształtu 
kosztów prowadzenia i aktu-

alizacji rejestru wyborców w 
gminach. Plan po zmianach 
wynosi 4 460 zł. Ponadto 
zmniejszono rezerwę celową 
oświatową o 4 400 zł i kwotę 
przeznaczono na przebudo-
wę pomieszczeń higieniczno 
– sanitarnych w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1.

INWESTYCJE:

1.  Wystąpiono do Starosty 
Gorlickiego z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę dla 
zadania pn. „Kanalizacja sa-
nitarna  ulicy Podzamcze w 
Gorlicach”.

2.  Wystąpiono do Starost Gorlic-
kiego z  wnioskiem o  pozwo-
lenie na budowę dla zadania 
pn.   „Kanalizacja  sanitarna  
ulicy   Kochanowskiego-Bocz-
nej       w Gorlicach”.

3.  Wystąpiono do Starosty 
Gorlickiego z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę  dla 
zadania pn. „ Budowa ulicy 
Pięknej”.

4.  Wykonywane są prace budow-
lane związane z przebudową 
ulicy Łukasiewicza wraz       z 
budową  odcinka kanalizacji 
sanitarnej ulicy 3-Maja.

5.  Pozyskano decyzję o pozwole-
niu na budowę dla zadania pn.  
„Budowa budynku mieszkal-
nego-wielorodzinnego na 
Osiedlu Korczak”.

6.  Pozyskano decyzję o użytko-
waniu „Domu Polsko-Słowac-
kiego”.

7.  Pozyskano decyzję o pozwo-
leniu na budowę  dla zadania 
pn.: „Przebudowa pomiesz-
czeń higieniczno-sanitarnych” 
na parterze i piętrze Miejskie-
go Przedszkola     Nr 1 przy 
ulicy Jagiełły.

8.  Urząd Miejski we współpracy 
z Miejskim Przedsiębiorstwem 
Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. złożył w dniu 14 marca 
2008 r. do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Małopolskiego kartę pro-
jektu zadania pn. „Budowa 
i modernizacja sieci wodo-
ciągowych na terenie Gminy 
Miejskiej Gorlice w ramach 
Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.  

GOSPODARKA KOMUNALNA:

1. Rozpoczęto sprzątanie ulic 
miejskich po sezonie zimo-

wym -  realizuje Miejski Zakład 
Usług Komunalnych.

2. Wydział Gospodarki Komunal-
nej przygotował dokumenty 
niezbędne do rozpoczęcia 
robót drogowych.

3. Burmistrz Miasta podjął zarzą-
dzenie w sprawie ustalenia 
warunków dofinansowania 
urządzania oraz modernizacji 
ogólnodostępnych placów 
zabaw w ramach środków 
przewidzianych w budżecie 
miasta na rok 2008 oraz w 
sprawie powołania składu 
osobowego komisji do 
przeprowadzenia oceny pro-
jektów modernizacji placów 
zabaw i rozdzielenia środków 
finansowych oraz udziału w 
odbiorach.

4. Rozpoczęto montaż nowych 
wiat autobusowych przy 
ulicach Sienkiewicza, Wy-
szyńskiego, Sosnowej, Bar-
diowskiej.

5. Z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji 
uzyskano 200 000 zł. do-
tacji na usuwanie skutków 
powodzi z przeznaczeniem 
na odbudowę infrastruktury 
drogowo – mostowej. Środki 
zostaną wykorzystane na od-
budowę ul. Makuszyńskiego 
(w ramach zadań inwesty-
cyjnych).

INNE: 

1.  Podpisano   umowę  z  GCK  
na  inicjowanie  i  koordyno-
wanie  działań  kulturalnych 
i rekreacyjnych wszystkich 
świetlic osiedlowych prowa-
dzonych przez instruktorów 
GCK oraz  na prowadzenie 
działalności w zakresie opieki 
pozaszkolnej dla dzieci i mło-
dzieży z rodzin zagrożonych 
w świetlicach działających na 
terenie miasta - kwota 61.000 
zł.

2. Podpisano umowę z GCK na 
finansowanie zatrudnienia 
osób realizujących programy 
profilaktyczno terapeutyczne 
w świetlicach opiekuńczo 
– wychowawczych na terenie 
miasta Gorlice ( zajęcia sza-
chowe) - kwota 13.000 zł.

3. Przygotowano i rozesłano 48 
sztuk zaproszeń na spotkanie 
informacyjne „Ekonomia Spo-
łeczna – nowe perspektywy 

przeciwdziałania wyklucze-
niu społecznemu”. Spotkanie 
zostało zorganizowane przez 
Wydział Promocji i Rozwoju 
Gospodarczego oraz Instytut 
Studiów Strategicznych w 
Krakowie i odbyło się w  dniu   
7 marca   2008 roku w sali 
konferencyjnej Domu Polsko-
Słowackiego. Uczestniczyło w 
nim 12 osób.

4. Bieżąca realizacja dotacji dla 
organizacji pozarządowych 
(przekazywanie środków, 
rozliczanie i kontrola realiza-
cji zadań).

5. Bieżąca realizacja wydatków 
budżetu miasta w zakresie 
oświaty, kultury, kultury fi-
zycznej, turystyki, zdrowia.

6. Odbyło się spotkanie z firmą 
TELBESKID Sp. z o.o. z Nowe-
go Sącza w sprawie złożonej 
oferty dot. uruchomienia dar-
mowego Internetu w obrębie 
Rynku.

7. Udział w spotkaniu z dzier-
żawcami placu handlowego 
przy ul. Legionów w sprawie 
planów związanych z funkcjo-
nowaniem placów targowych 
w mieście Gorlice.

W miesiącu kwietniu 
„Kurier” zaprasza na:

- Zawody spławikowe dla dzieci 
i młodzieży „Rozpoczęcie se-
zonu” – stawy w Kobylance

- Wystawa „Elżbiety królowa An-
glii Lokal Gorlickiego Klubu 
Kolekcjonerów ul. Kołłątaja. 

- Wystawę „Malarstwo i rysunki 
Tadeusza Dosli” MBP 

- Międzywojewódzki Turniej 
Młodzieżowy w podnoszeniu 
ciężarów – „Puchar Pogórza” 
– Sala GCK

- Otwarcie sezonu strzeleckiego 
Strzelnica LOK ul. Brzozowa 
5.04 br. 

- Powiatowy Konkurs Czytelniczy 
– finał MBB – 10.04 

- „Kwietnia Mila 2008” – biegi 
przełajowe 17.04 OSiR

- Otwarte Mistrzostwa Gorlic w 
pływaniu 29.04

- Dni Gorlic 2008 30.04 Rynek 

- III Rajd Rowerowy „Europa bez 
granic”, - Gorlice – Słowacja 
30.04 
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26 marca br. obradowała 
XXI sesja Rady Miasta. Jednym 
z głównych tematów posiedzenia 
była informacja dyrektora Szpi-
tala Specjalistycznego im. H. 
Klimontowicza w Gorlicach na 
temat funkcjonowania i działal-
ności szpitala. 

Publiczny czy niepubliczny?
Temat funkcjonowania tej 

publicznej placówki zdrowotnej 
przybliżył radnym dyr. Marian 
Świerz. Przypomniał, że lata 2004 
– 2007, od kiedy jest dyrektorem 
gorlickiego szpitala – to dobre lata 
pod względem ekonomicznym i 
inwestycyjnym. Miniony rok za-
kończono zyskiem. Maleje kwota 
zobowiązań szpitala wobec pra-
cowników i  wierzycieli z 27 mln zł 
do 17 mln. zł. W ciągu tych trzech 
lat na inwestycje wydano łącznie 
26 mln zł. Dokonano termomo-
dernizacji głównego budynku 
– z wymianą okien, ociepleniem 
ścian, stropu, zamontowaniem 
nowej kotłowni. Wymieniono in-
stalacje centralnego ogrzewania, 
kanalizacji. Kosztowało to ok. 11 
mln. zł., w większości środków 
pozyskanych w preferencyjnych 
kredytów  Funduszu Norweskiego, 
Banku Ochrony Środowiska. Aktu-
alnie w budynku głównym szpitala 
trwa remont 5- go i 4 –go piętra. 
Za rok będą wyremontowane chi-
rurgia, okulistyka, położnictwo z 
oddziałem noworodków. Rusza 
modernizacja pracowni rentge-
nowskiej. Sprawdziły się pierwsze 
kolektory słoneczne, stąd decyzja 
o montowaniu kolejnych. Oprócz 
tych dobrych wieści, dyrektor M. 
Świerz przekazał również te, które 
zagrażają funkcjonowaniu gorlic-
kiej placówki. Eskalacja strajków, 
roszczenia grup pracowniczych, 
wprowadzenie ustawowej zmiany 
czasu pracy lekarzy, spowodo-
wały ponowne zadłużanie się 
szpitala. Trudną sytuacje pogłębił 
fakt, że cena punktu za procedury 
w Narodowym Funduszu Zdrowia 
pozostała na dotychczasowym 
poziomie, a liczono na wzrost. 
Stąd – zdaniem dyrektora Świerza 
– „formuła publicznego szpitala 
już się wyczerpała. Nie można 
zarządzać czymś co ciągle nara-
żone jest na strajki.” Stąd podjęte 
przez dyrekcję szpitala i zarząd 
powiatu działania zmiany formuły 
funkcjonowania gorlickiego szpi-
tala – przekształcenie na zakład 
niepubliczny. Ma to być spółka 

XXI Sesja Rady Miasta 
„prawa handlowego – „panaceum 
na te wszystkie problemy”. Został 
powołany zespół ds. przekształceń 
szpitala publicznego w niepublicz-
ny. Ma zająć się opracowaniem 
koncepcji nowej struktury pla-
cówki. Podstawą działania i funk-
cjonowania takiej spółki ma być 
ekonomia. „Zmiany są konieczne. 
Decyzja należy do Starostwa”. Za-
leży to od podejścia załogi – mówił 
dyrektor Świerz. Odpowiadając na 
wiele pytań zadawanych przez 
radnych, potwierdził, że będzie to 
spółka ze 100% udziałem Powiatu 
Gorlickiego. Przekształcenie będzie 
przez likwidację. Koszty mogą być 
znaczne – zarówno prawne jak 
i związane z wyceną majątku. 
Precyzyjnych wyliczeń jeszcze nie 
ma. Uważa, że przy przekształce-
niach „na pewno znikną niektóre 
oddziały – ich liczba jest za duża”. 
Decydując się na przekształcenia, 
liczą na decyzje ustawowe oddłu-
żające spółki ze 100% udziałem 
powiatów. Według opracowanego 
harmorogramu prac komisji ds. 
przekształceń „w połowie roku 
można się spodziewać propozycji 
i decyzji”.

Po tych pełnych emocji in-
formacjach i jeszcze bardziej emo-
cjonalnej dyskusji przystąpiono do 
realizacji porządku obrad sesji. 
Radni zapoznali się z informacją z 
prac Burmistrza za okres między-
sesyjny od 11 lutego do 10 marca 
br. ( fragmenty prezentujemy na 
str. 8) Następnie debatowano i 
głosowan projekty uchwał, m.in. 
zmiany w uchwale budżetowej. 

Zmiana w budżecie
Do budżetu wprowadzono 

nadwyżkę środków obrotowych 
osiągniętą za 2007 r przez Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w kwo-
cie 32 547 zł, kwotę 200 000 zł ( 
promesę) – dotację przyznaną przez 
MSWiA na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych z przeznaczeniem na 
odbudowę infrastruktury drogo-
wo – mostowej; kwotę 224 124 zł 
subwencji oświatowej przyznanej 
na podwyżki nauczycieli; kwotę 
44 765 zł otrzymaną z Fundacji 
Rozwoju Edukacji Narodowej 
z przeznaczeniem na realizację 
programu Comenius – „Uczenia 
się przez całe życie”. Zwiększone 
dochody przeznaczone zostały w 
części do zwiększenia wydatków 
majątkowych, m.in. budowy ul. 
Korczak ( 230 000 zł), przebudowy 

ul. Makuszyńskiego ( 400 000 zł), 
dotacji na zakup malowarki pasów 
drogowych dla MZUK ( 36 200 zł), 
kanalizacji Oś. Dębina ( 40 000 zł) 
– przebudowy pomieszczeń higie-
niczno - sanitarnych na parterze i I 
piętrze oraz ciągów komunikacyj-
nych, celem spełnienia wymogu 
dostępności dzieciom niepełno-
sprawnym w budynku Przedszkola 
Nr 1 w Gorlicach przy ul. Jagiełły 9 
( 84 000 zł)

Wspomożemy budowę ronda
Ważną uchwałą podjętą 

przez radnych była uchwała o 
udzieleniu Samorządowi Woje-
wództwa Małopolskiego pomocy 
finansowej w kwocie 32 500 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowa-
nie przygotowania realizacji zadania 
p.n. „Przebudowa skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 979 z droga 
krajową nr 28 i drogą powiatową nr 
K1489 w miejscowości Gorlice”. 
Jest to bardzo ważne zadanie zwią-
zane z bezpieczeństwem kierowców 
i pieszych poruszających się w tym 
rejonie, tj skrzyżowania ul. Bieckiej, 
Skrzyńskich i Zakola. W miejscu 
tym planowana jest budowa ronda. 
Szacunkowy koszt przygotowania 
realizacji skrzyżowania ( opraco-
wanie koncepcji programowej, 
nabycie prawa do nieruchomości 
pod inwestycję i wypłata odszko-
dowań, opracowanie projektu 
budowlano – wykonawczego i 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę) to kwota 130 000 zł, w tym 
udział miasta w ramach pomocy fi-
nansowej – 32 500 zł. Inwestycja 
będzie w całości realizowana przez 
samorząd małopolski. 

Gorlicka oświata 
Na XXI sesji podjęta została 

uchwała „w sprawie przyjęcia Poli-
tyki Oświatowej dla Miasta Gorlice, 
która ma wpływać na rozwój miej-
skiej społeczności w sferze edukacji, 
kultury i sportu. Polityka Oświato-
wa dla Miasta Gorlice zawiera 
zweryfikowane priorytety, nowe 
rozwiązania organizacyjne i pro-
gramowe pozwalające placówkom 
oświatowym przygotować młodych 
ludzi do odpowiedzialnych zadań i 
obowiązków dorosłego człowieka, 
do funkcjonowania w rzeczywisto-
ści zjednoczonej Europy. Dokument 
ten świadczy o woli samorządu do 
budowania oferty kształcenia 
promującej rozwijanie ważnych 
umiejętności dzieci i młodzieży: 
umiejętności komuniacji inter-

personalnej, umiejętności języko-
wych, artystycznych, sportowych, 
umiejętności komunikowania się 
za pomocą Internetu. Jednocześnie 
na tej sesji przyjęty został w formie 
uchwały regulamin wynagrodzenia 
nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach oświatowych w 
2008 r. 

Dofinansowanie ogrzewania 
proekologicznego 

Podjęta uchwała w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu udzielania 
z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinasowaniana na modernizację 
systemu ogrzewania na proekolo-
giczne w budynkach mieszkalnych 
i mieszkaniach na terenie m. Gor-
lice” proponuje system dopłat ze 
środków GFOŚ i GW, przyznawa-
nych mieszkańcom miasta, którzy 
zlikwidowali ogrzewanie węglowe 
w swoim budynku mieszkalnym i 
zastąpili go proekologicznym oraz 
tym, co zainstalowali urządzenia 
pozwalające na wykorzystywanie 
energii z odnawialnych źródeł.

Opłata za psa – zróżnicowana 
 Aktualnie podjęta uchwała 

(niejednogłośnie 9 za, 6 przeciw, 
6 wstrzymujących się) ustala dwie 
stawki opłat od posiadania psa: 20 
zł dla właściciela, który zamieszkują 
w domku jednorodzinnym ogro-
dzonym oraz 70 zł od psa, którego 
właściciel zamieszkuje w bloku, 
budynku wielorodzinnym lub w 
domku jednorodzinnym nieogro-
dzonym. Opłata jest płatna w dwóch 
ratach w terminie do 15 maja i do 
15 września roku kalendarzowego 
w kasie UM w Gorlicach. Ponadto 
radni uchwalili statut dla 12 osiedli, 
nabyli nieruchomość gruntową przy 
ul. Stróżowskiej ( pod drogę Stró-
żowska boczna), podjęli uchwałę 
w sprawie zasad sprawowania 
pogrzebów prze Gminę Miejską 
Gorlice, w sprawie podwyższenia 
minimalnych kwot zasiłku okre-
sowego oraz w sprawie szczegó-
łowych warunków przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze 
lub specjalistyczne usługi opiekuń-
cze z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi. Z po-
rządku obrad zdjęty został projekt 
uchwały w sprawie wynagrodzenia 
dla Burmistrza Miasta Gorlice. Ko-
misja Budżetowa zaproponowała 
rozpatrzenie projektu po przyjęciu 
realizacji uchwały budżetowej 
za 2007 r. Radni złożyli również 
interpelację oraz pytania, które 
prezentujemy na str.8

(dd)
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Mariola Migdar 1) Prosiła o 
odpowiedź pisemną na interpe-
lację w sprawie Klubu Inicjatyw 
Społecznych, którą złożyła na 
poprzedniej sesji. 2) Poinformo-
wała, że mieszkańcy sygnalizują 
o przypadkach jazdy po chodniku 
busów, które jadąc od strony Glini-
ka w taki sposób rozwiązują sobie 
problem korków. 3) Pytała również, 
czy został rozstrzygnięty konkurs na 
kierownika MZB.
Ryszard Ludwin wnioskował o 
zakup nowych urządzeń do Krytej 
Pływalni „ Fala”, by w ten sposób 
podnieść jakość usług. Uważa, ze 
po 10 latach funkcjonowania tego 
obiektu solarium czy wanny do 
masażu są już przestarzałe.
Jadwiga Wojtowicz, 1) Pytała, jak 
wygląda realizacja wydatków ze 
środków niewygasających za 2007 
r. i kiedy upływa termin ostateczne-
go wykonania zadania, np. łącznika 
Stróżowska- Korczaka, przebudowa 
ul. Tęczowej, układu komunikacyj-
nego w Strefie itp.2) Przypomniała, 
że OSiR miał zabezpieczone środki- 
70 tyś. zł. na remont zjeżdżalni w 
Krytej Pływalni. Pytała, czy remont 
został zakończony.3) Przypomniała 
też. że na poprzedniej sesji przyzna-
no MZK kwotę 136.400 zł. na stację 
LPG i stację paliw. Pytała, jaki jest 
zakres prac już wykonanych i czy 
planowane jest przez prezesa MZK 
spotkanie z radnymi, skoro 10 
marca się nie odbyło.4) Pytała się 
również, kiedy rozpocznie się re-
alizacja dojazdu do MZS Nr 1 przy 
ulicy Pięknej i czy zlecono projekty 
na realizuję świetlicy na Zawodziu i 
na modernizację lodowiska.

Henryk Plato pytał się, jakimi wyni-
kami finansowymi zakończył się se-
zon zimowy 2007/2008 na Magurze 
Małastowskiej i w Małastowie. 
Joanna Bubak wnioskowała, aby 
różnicę między „wsadem do ko-
tła”, a pełną cenę obiadu w MZS 
Nr 1 i MZS Nr 5 pokrywał organ 
prowadzący, co spowoduje, że 
niezależnie od sposobu organizacji 
dożywiania w szkołach, odpłatność 
za obiad przez dziecko będzie w 
każdej szkole taka sama; z uwagi 
na ogrom obowiązków burmistrza, 
obecnie zastępcy burmistrza, wnio-
skowała, aby burmistrz zastanowił 
się nad powołaniem drugiego swo-
jego zastępcy.
Alicja Nowak pytała o realizację 
swoich interpelacji z 2007 r. i 
stycznia 2008 r. Dotyczyły one 
uruchomienia na ul. Łokietka 
transportu busów dla- przynajm-
niej- dowożenia dzieci do MZS Nr 1; 
doprowadzenia do użytku kąpieliska 
na rz. Sękówka; ustawienia pojem-
ników do segregacji śmieci przed 
szkołami; w imieniu mieszkańców 
apelowała, by podjąć działania, któ-
re umożliwiłyby odbiór RTV Gorlice 
mieszkańcom dzielnic, które nie 
mają tej możliwości; postulowała, 
by usprawnić przepływ informacji 
pomiędzy Wydziałem OKS a Komi-
sją Oświaty, Kultury i Sportu.

Maria Czeszyk: w związku 
z mało satysfakcjonującą odpo-
wiedzią z Zakładu Gazownictwa 
na temat stanu sieci gazowej na 
Górnym Osiedlu, zaproponowała, 
by dokonać badań technicznych, 
infrastruktury gazowej, kanalizacyj-
nej i wodociągowej na Oś. Górnym 

i Dolnym w Gliniku i rozpocząć 
generalny remont.

Zofia Barbara Pawełek pro-
siła, by utwardzić drogę do źródełka 
u podnóża Oś. Korczak

Augustyn Mróz pytał, dla-
czego w ciągu ul. Mickiewicza, 
na moście na Zawodziu, można 
korzystać z ruchu pieszego tylko z 
jednej strony, a druga jest wyłączo-
na z ruchu; zwrócił się z propozycją 
budowy na Cmentarzu komunalnym 
muru urnowego i pola urnowego.

Zbigniew Grygowicz zwrócił 
uwagę, że m. Gorlice nie posiada 
wodnej sieci p. pożarowej- nie jest 
ujęta w planach MPGK; pytał, czy 
są możliwości zlecenia zadań Spół-
dzielni Socjalnej „ Gorliczanin” bez 
przetargów.

Eugeniusz Wędrychowicz 
zwrócił uwagę na zły stan syste-
mu rejestracji i nagłaśniania obrad 
sesji. Prosił o sprawdzenie.

Józef Abram przypomniał, 
że na ostatniej sesji nastąpiło, w 
formie uchwał, objęcie udziałów 
MZK. Pytał, czy powstał doku-
ment ( pismo) zobowiązujące do 
realizacji uchwał przez MZK.Prosił 
Wydział Promocji i Rozwoju Go-
spodarczego, by terminy sesji w 
spawie aktualizacji Strategii m. 
Gorlice były wcześniej ustalone z 
radnymi.

Jolanta Dobek poinformo-
wała, że u zbiegu ulic Kołłątaja i 
Łukaszewicza znak „ zakaz ruchu” 
znajduje się za nisko.

Eugeniusz Liana pytał, czy 
prawda jest, że zostało zamknięte 
kino „ Wiarus”.

25 marca br. odbyło się 
posiedzenie Komisji Prawo-
rządności i Bezpieczeństwa 
Publicznego. Głównym tematem 
porządku obrad było bezpieczeń-
stwo pożarowe. Zdaniem z-cy kie-
rownika MZB, Agnieszki Kukuły, 
czyszczenie przewodów wentyla-
cyjnych, spalinowych i dymowych 
odbywa się na bieżąco i zgodnie 
z harmonogramem. Na podstawie 
pokontrolnej decyzji Komendanta 
PSP wykonano na budynkach 
zewnętrzne hydranty pożarowe 
przy budynkach przychodni na ul. 
Jagiełły i ul. Słonecznej. Podkreśli-
ła jednak, że w mieście jest mała 
sieć hydrantów zewnętrznych, 
zwłaszcza w zwartej zabudowie 

śródmiejskiej. Problemy są też w 
zakresie dróg pożarowych- dróg 
dojazdowych do budynków. W 
2006 r. wyremontowano i prze-
budowano także drogi przy bu-
dynkach Wróblewskiego 13, 3- go 
Maja 18, 3- go Maja 20. Problemy 
są z instalacją elektryczną- w bu-
dynkach sprzed 1989 r. znajduje 
się stara, aluminiowa instalacja. 
Stwierdzone usterki po przeglądzie 
z 2004- 2005 r. w większości nie 
zostały do tej pory usunięte.

Zdaniem brygadiera- Zbi-
gniewa Szurka ze Straży Pożarnej 
z bezpieczeństwem pożarowym w 
m. Gorlice nie jest najlepiej- tu wy-
stępuje największa liczba zdarzeń w 
powiecie i rokrocznie duża liczba 
podpaleń trawy ( w 2007 r. 93 po-
żary, z tego 28 to wypalenie trawy, 

26- pożary kontenerów). Apele do 
rozsądku gorliczan nie skutkują, 
nawet te z ambony. Wielką trud-
nością są dojazdy do budynków- 
zastawione pojazdami. Duże są 
utrudnienia w dojściach do klatek 
i w samych klatkach schodowych ( 
wózki). W piwnicach stwierdza się 
duża ilość materiałów pędnych. 
Największym problemem jest brak 
sieci przeciwpożarowej w mieście. 
W rozporządzeniach, przepisach, 
regulaminach, nie ma takiej wy-
odrębnionej sieci w MPGK. Stąd 
wniosek Komisji, by uznać obecną 
sieć za p.pożarową oraz zwrócić się 
do wszystkich spółdzielnie o zabez-
pieczenie i wymianę hydrantów na 
osiedlach.

Roman Dziubina

Komisja Praworządności 
i Bezpieczeństwa

K o m i s j a  B u d ż e t ó w  
i  F i n a n s ó w

Na posiedzenie Komisji w 
dniu 26.03 br. opiniowano uchwały 
na Sesję Rady Miasta w sprawie:

1.   Zmiany uchwały budżetowej 
Miasta Gorlice na 2008 rok

- planowany dochód budżetu 
miasta zwiększa się dochody 
o kwotę 501 736 ,00 zł 

- w planie wydatków budżetu 
miasta zwiększa się wydatki o 
kwotę 1 069 389 ,00 zł, 

2.   W sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Samorządowi 
Województwa Małopolskiego 
w kwocie 32 500, 00 zł z prze-
znaczeniem na dofinansowanie 
przygotowania realizacji zadania 
p.n. „Przebudowa skrzyżowania 
drogi wojewódzkiej nr 979 z dro-
gą krajową nr 28 i powiatową nr 
K 1489 w miejscowości Gorlice.

3.   Wprowadzenie opłat od posiada-
nia psów – propozycja Burmistrza 
uzyskała akceptację członków Ko-
misji:

- 20 zł od psa, którego właściciel 
zamieszkuje w domu jednoro-
dzinnym ogrodzonym,

- 70 zł od psa, którego właści-
cielem zamieszkuje w bloku, 
budynku wielorodzinnym 
lub w domu jednorodzinnym 
nieogrodzonym;

4.   Ustalenia wynagrodzenia dla Bur-
mistrza Miasta Gorlice – w związku 
z pracami nad sprawozdaniem z 
wykonania budżetu miasta Gorlice 
za 2007 rok, członkowie Komisji 
zaproponowali, aby uchwałę zdjąć 
z porządku obrad najbliższej Sesji 
Rady Miasta i powrócić do tematu 
po absolutorium dla Burmistrza. 

Komisja Budżetu i Finansów 
na swym posiedzeniu analizowała tak-
że sprawozdanie z wykonania budżetu 
miasta za 2007 rok. W 2007 r. na plan 
dochodów po zmianach w wysoko-
ści 60 561 414 zł wykonanie wynosi 
62 506 269, 99 zł, co stanowi 103,2% 
założonych wpływów. Wydatki na plan 
69 650 589 zł wynoszą 66 258 069, 
98 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 
95,1%. W 2007 r. dochody budżetu 
zostały zrealizowane w wyskości wyż-
szej o 1.944. 855, 99 zł niż założony 
plan. Dobre wykonanie dochodów 
budżetu miasta związane jest z rozwo-
jem gospodarczym państwa, a także 
znaczną poprawą sytuacji finansowej 
gorlickich firm i mieszkańców miasta. 
Komisja Budżetu i Finansów Rady 
Miasta Wyraziła pozytywną opinię w 
sprawie wykonania budżetu Miasta 
Gorlice za 2007 rok. 

Mariola Migdar

Interpelacje i zapytania radnych
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co powiedziałeś? Wydaje 
mi się, że moi bliscy i znajomi 
zaczęli mówić niewyraźnie, a ich 
mowa jest bełkotliwa, muszę 
podgłośnić odbiornik telewizyjny 
więcej niż inni domownicy by móc 
zrozumieć film czy wiadomości, 
mam trudność w zrozumieniu 
co jest mówione w kościele czy 
teatrze, na przyjęciu imieninowym 
nie rozumiem o czym mówią 
bliscy?   To naturalne objawy 
starzenia się i zużywania narządu 
słuchu! Objawy te zdecydowanie 
przyspieszają: wieloletnia praca 
w hałasie, przebyte choroby uszu, 
przyjmowane leki, uwarunkowania 
genetyczne, przebyte urazy głowy i 
wiele innych. Czynniki te powodują, 
że odczuwalne zużycie się słuchu 
zaczynamy odczuwać często już po 
50 roku życia, proces ten jest bez-
bolesny, długotrwały i często nie 
zauważamy od razu jego skutków, 
bądź nie chcemy się do tego  przy-
znać przysparzając sobie i swoim 
bliskim niepotrzebnych kłopotów. 
Problemy ze słuchem wymagają, 
podobnie jak oczy, jak najszybsze-
go skorygowania niedoskonałości. 
Długotrwałe niesłyszenie powoduje 

nieodwracalną utratę możliwości 
rozpoznawania pewnych dźwięków 
dlatego nie stać nas na zbyt długie 
zwlekanie z polepszeniem jakości 
słyszenia i życia. Im wcześniej 
sobie pomożemy tym mniej pro-
blemów w przyszłości przeżyjemy 
my i nasi bliscy!

      Firma Marmed widząc 
narastające potrzeby w zakresie 
diagnozowania słuchu, wychodzi 
naprzeciw naszym oczekiwaniom 
umożliwiając nam stałe, kontrol-
ne, całkowicie bezpłatne badania i 
konsultacje słuchu. Specjalistyczne 
badanie można przeprowadzić w 
punkcie audioprotetycznym przy 
ulicy Kościuszki 34 (w budynku 
Kopalnictwa) po uprzednim te-
lefonicznym umówieniu wizyty 
018-35-38-265. Po wykonaniu 
badania od razu otrzymamy 
wynik, specjalista szczegółowo 
wytłumaczy nam co on oznacza 
i w razie potrzeby udzieli wszyst-
kich niezbędnych informacji. Nie 
czekajmy! Przyjdźmy sprawdzić 
swój słuch. Szczególnie ci z nas 
którzy długo pracowali w hałasie 
czy kiedykolwiek mieli problem z 
uszami!

Często pytam rozmówcę: 

Od dnia 1 lutego 2008 
br. Zarząd Główny Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci otworzył projekt 
pt. „Rzecznictwo i monitoring 
praw dziecka w 40 powiatach na 
terenie Polski” ( w tym gorlickim), 
który realizowany będzie w okre-
sie  do października 2008 roku. 
Przedsięwzięcie finansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Środki Przejściowe 
2005 PL2005/017-488.01.01.01.

Projekt realizowany będzie 
według dwóch równoległych 
programów, zróżnicowanych ze 
względu na staż uczestnictwa i 
pełnienia funkcji rzecznika. Funkcję 
Społecznego Rzecznika Praw Dziec-
ka TPD w powiecie gorlickim pełni 
p.Joanna Bubak.

Od 1 lutego 2008 roku pani 
rzecznik pełni dyżur w biurze TPD 
przy ul.Kromera 1 w każdy wtorek 
od godz.12.00 do 14.00. Ponadto 
codziennie po godzinie 14.00 pod 
numerem telefonu 503688963 .                      

J.B.

 Społeczny 
Rzecznik Praw 

Dziecka przy TPD 
w Gorlicach

W dniach 8-16 marca br. 
w Ustroniu rozegrano Mistrzo-
stwa Polski Juniorów do lat 10 
i 12 w szachach klasycznych. Po 
raz pierwszy w historii gorlickich 
szachów do powyższej imprezy 
awansowało dwoje zawodników 
z Gorlickiego Klubu Szachowego 
„Kornuty”. Magdalena Ziemba 
startowała w grupie dziewcząt 
do lat 12 ( mając lat 11). Nasza 
Madzia w  silnej stawce zdobyła 
5 pkt. i została sklasyfikowana na 
33 miejscu ( na 50 szachistek) 
Natomiast Krzysztof Żarnowski 
startował w grupie chłopców do 
lat 10, w której startowało 57 za-
wodników z całej Polski. Zdobył 
7,5 pkt, co dało mu w klasyfikacji 
generalnej 7 miejsce. Krzyś 
do ostatniej rundy miał realne 
szanse na medal, ale w ostatniej 
„tylko” zremisował partię. Opiekę 
nad zawodnikami sprawował 
instruktor GCK, a zarazem trener 
Gorlickiego Klubu Szachowego, 
Piotr Kretowicz. 

Eugeniusz Liana

Gorliczanie w szacho-
wych Mistrzostwach 

Polski juniorów 
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Legionów 3
38-300 GORLICE
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KALENDARIUM GORLICKIE 

110 lat temu w 1898 r. oddano mieszkańcom powiatu gorlic-
kiego szpital powszechny. Wielkie zasługi w jego powstaniu miał 
ówczesny  burmistrz Wojciech Biechoński oraz Henryk Klimontowicz, 
powstaniec styczniowy, inżynier drogowy, który testamentem zapisał 
na rzecz budowy szpitala w Gorlicach cały swój majątek. 

„Życie doktora Gajewskie-
go to „Polskie drogi” – mówił 
18 stycznia br. ma cmentarzu w 
Sękowej dr. Eugeniusz Muciek, 
żegnając zmarłego 14 stycznia 
doktora nauk medycznych Tade-
usza Gajewskiego, gorlicznina, 
człowieka dobrego, szlachetne-
go, wspaniałego, sumiennego 
lekarza, który całą swoją lekar-
ską służbę poświęcił społeczno-
ści Ziemi Gorlickiej. Urodził się 
w podgorlickiej Moszczenicy 23 
września 1918 r., gdy kończyła 
się I wojna światowa i odradzała 
się po 123 latach Niepodległa – "Ta 

co nie zginęła". W wolnej Polsce 
ukończył szkołę powszechną w 
rodzinnej miejscowości, ośmio-
letnie Gimnazjum Klasyczne w 
Gorlicach i rozpoczął w 1936 r. 
studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Niestety wojna przerwała 
studia. Przedstawiciel „pokolenia 
Kolumbów” rozpoczął swoje „Pol-
skie drogi”. We wrześniu 1939 r, 
z wycofującą się armią polską, 
przez Węgry dostaje się do Fran-
cji, gdzie wstąpił do formującej się 
armii polskiej, by podjąć walkę z 
Niemcami. Po klęsce Francji, 
został internowany z częścią woj-
ska polskiego w Szwajcarii. Jako 
internowany wojskowy wstąpił na 
Wydział Lekarski Uniwersytetu w 
Zurychu, który ukończył w 1945 
r. obroną pracy doktorskiej. 
Przez dwa lata pracował w klinice 
uniwersyteckiej. Mógł pozostać 
w Szwajcarii, ale podjął decyzję o 
powrocie do Polski, kraju, gdzie 
po wojnie i okupacji pozostało 6 
tysięcy z 13 tysięcy przedwojen-
nych lekarzy. Powrócił, bo uznał 

,że tutaj, w poranionej ojczyźnie, 
wśród biedy, nędzy i często głodu 
milionów rodaków, będzie bardziej 
potrzebny. Podjął ten ogromny 
trud na rodzinnej gorlickiej ziemi. 
W szpitalu powiatowym, począt-
kowo był asystentem, zajmował 
się anestezjologią. Pełnił też 
funkcję zastępcy dyrektora szpi-
tala. Pracując jako anestezjolog 
nie zważał na czas, wolne dni. 
Zorganizował pierwszy wzoro-
wy oddział anestezjologii. Był, 
co w swoim wystąpieniu  nad 
trumną Zmarłego podkreślił dr 
Eugeniusz Muciek – „…dla nas 
wszystkich przykładem godnym 
naśladowania[…] brał czynny 
udział w posiedzeniach Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego, gdzie 
dzielił się z nami swą wiedzą i 

NON  OMN I S  MOR I A R
„Polskie drogi” Doktora Gajewskiego 

doświadczeniem”. Po przejściu 
na emeryturę w 1991 r. dr Ta-
deusz Gajewski jeszcze parę lat 
pracował jako chirurg i aneste-
zjolog, wychowując wielu swoich 
następców. Żegnają Go, dr Euge-
niusz Muciek – przypomniając 
liczne odznaczenia Zmarłego, w 
tym Medal Zwycięstwa i Wolno-
ści oraz angielski Medal Wojenny 
- powiedział w zakończeniu swo-
jego wystąpienia: - „Żegnamy dziś 
lekarza niezwykłego i jednocześnie 
skromnego człowieka, Pana dok-
tora medycyny Tadeusza Gajew-
skiego – pełnego cichych zasług, 
a jednocześnie wielkich i godnych 
siebie dokonań. Pozostanie on w 
naszej najlepszej i trwałej pamięci 
– na zawsze”.

Roman Dziubina 

1918-2008

Zgodnie z tradycją w Śro-
dowiskowym Ognisku Wycho-
wawczym Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci przy ul. Tuwima, 45 dzieci 
zasiadło do wielkanocnego stołu. 
Po powitaniu gości-przedstawicieli 
władz - kierownika Aleksandra 
Augustyna, wiceprzewodniczą-
cego RM Zbigniewa Grygowicza, 
radnych Joanne Bubak i Franciszka 
Piecucha - przez prezesa TPD Ja-
ninę Augustyn, dzieci ze świetlicy 
wystąpiły w spektaklu słowno-mu-

zycznym przybliżającym wydarze-
nia Męki Pańskiej. Następnie ks. 
Marian Płonka odczytał fragment 
Pisma Świętego, poświęcił po-
trawy stołu wigilijnego, składając 
życzenia. Do życzeń przyłączali się 
obecni goście i przystąpiono do 
spożywania posiłku, który przy-
gotowały matki dzieci uczęszcza-
jących do Ogniska W świątecznej 
i rodzinnej atmosferze upłynęło to 
wigilijne śniadanie. 

J.Z. 

Wie l kanoc  w  TPD  
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Taki był tytuł wystawy 
rzeźby Janusza Janczy, której 
wernisaż odbył się 14 marca 
br. Młody artysta- rocznik 1974 
– ukończył Akademię Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, na wydziale 
rzeźby, otrzymując dyplom w 
1999 r. w pracowni prof. Jerze-

go Nowakowskiego. Swoją rzeź-
bę budzi zaskoczenie, niepokój, 
zadumę. Głównym materiałem 
jest drewno w postaci naturalnej 
– pień, korzeń, gałąź. W naturze 
dostrzega naturalną moc, istotę 
życia. Jego pracę, uzupełnione 
metalem – podejmują temat 
uniwersalny – ludzkie ciało, czyli 
najstarszą inspirację rzeźbiarską. 
Patrząc na prace, poszukując 
kwestii, balansu, dostrzegamy 
w rzeźbach Janusza Janczy 
dynamiczne układy inspirowane  
ciałem człowieka. 

( dd) 

K w e s t i a  b a l a n s u  
w Dworze Karwacjanów

15 marca br. w Gorlickim Centrum Kultury odbył się koncert 
„Climatyczne Nocne Granie”. Wystąpiły zespoły: „MISTERIA” – folk 
symphony metal – Rzeszów, „ARONDIGHT” – piracki heavy metal 
– Krosno,  „2 PM” – rock – Gorlice. 

Informacje z GCK

14 marca br. w sali teatralnej Gorlickiego Centrum Kultury odbył 
się spektakl teatralny według sztuki Johana Chapmana i Jeremiego 
Lloyda – „Biznes”. Wystąpili w nim aktorzy rzeszowskiego Teatru im. W. 
Siemaszkowej: Małgorzata Machowska, Beata Zarembianka, Grzegorz 
Pawłowski, Robert Chodur, Paweł Kacprzycki, Kornel Pieńko, Agniesz-
ka Wilkosz, Magdalena Kozikowska oraz Agnieszka Smolak. Spektakl 
wyreżyserował Jerzy Bończak. Spektakl oglądnęło 400 osób. 

11 marca br. odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace 
Konkursu Plastyki Obrzędowej na Pisankę. 

W konkursie Plastyki Obrzędowej na Pisankę wzięło udział  176 
osób ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich powiatu gorlic-
kiego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,  zdobywcy I, II, 
III miejsc oraz osoby wyróżnione-upominki rzeczowe lub słodycze.

 Świąteczne pisanki

Spektakl Teatralny 

Climatyczne Nocne Granie

W 3. ROCZNICĘ ŚMIERCI
 - PAMIĘTAJ

KRS 0000 1612 47
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KRZY¯ÓWKA
1)

2) Eugeniusz, radny RM Gorlice

3) Henryk,

1) szybki bieg konia

4) wyspa grecka na M. Joñskim

5) ¿o³nierz lekkiej jazdy

Waldemar, dyr ZSZ w Gorlicach

radny RM Gorlice

Prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z nr 2/2008 Kuriera Gorlickiego
Poziomo:
Pionowo:

"SAWIUK, LENARD, P£ATEK"
"SKLEP, WINDA, KADUK"

Wylosowane osoby prosimy o odbiór nagród w Urzêdzie Miejskim w
Gorlicach, w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego, pok. nr
209 (II piêtro) w godzinach pracy Urzêdu. Rozwi¹zanie kolejnej
krzy¿ówki prosimy przes³aæ do dnia 15.04.2008 r.“lex”

POZIOMO:

PIONOWO:

Jolanta Stec - Gorlice
Pawe³ Zapert - Gorlice
Eugeniusz Ornatowski - Gorlice

Nagrody wylosowali:

1 2 3

4

5

1 kwietnia br. już po raz 16. 
odbył się Turniej Szkolny „Super 
Klasa 2008”. To impreza jakiej 
nie ma żadna szkoła. Miejski 
Zespół Szkół Nr 5 organizuje to 
spotkanie turniejowe uczniów klas 
gimnazjalnych jako alternatywę dla 
Dnia Wagarowicza. Ten pomysł się 
sprawdził. Sala gimnastyczna pęka 
w szwach. Udział biorą prymusi 
razem z tymi, którzy, gdyby nie 
turniej, byliby w tym dniu na wa-
garach. Barwnie, kolorowo, wesoło, 
sportowo i naukowo. 24 konkuren-
cje– od plastyki po wesołe limeryki. 
Wyrównana walka sześciu klas. O 

Super Klasa na "piątkę"

38-300 Gorlice, ul. Krasiñskiego 3, tel. 500 158 314

  

zwycięstwie zdecydowały rzuty 
kostką. O jedno oczko lepszy był 
wychowawca kl. III a – Stanisław 
Karpiński. Szał radości, koszulki 
„Super Klasy” dla wszystkich i 
… sprzątanie sali gimnastycznej. 
Gratulację od władz miasta, które 
reprezentowali wiceburmistrz Ja-
nusz Fugiel, wiceprzewodnicząca 
RM Jadwiga Wójtowicz, kierownik 
Wydziału Oświaty Aleksander 
Augustyn oraz radni Roman Dziu-
bina, Augustyn Mróz i Eugeniusz 
Wędrychowicz. 

(dd) 

      

18 marca br. w Gorlickim 
Centrum Kultury odbył się III 
Przegląd Palm Wielkanocnych 
oraz Stołu Wielkanocnego, 
organizowany przez Gorlickie 
Stowarzyszenie Pomocy Spo-
łecznej „SUCCURRERE” w 
Gorlicach oraz Gorlickie Cen-
trum Kultury. Celem Przeglądu 
było, propagowanie tradycji 
regionu, zagospodarowanie 
wolnego czasu, integracja osób 
niepełnosprawnych, wykonanie 
palmy oryginalnie zdobionej, 
zgodnie z miejscowym zwycza-
jem, jak również kultywowanie 
zdobnictwa pisanek i przygo-
towanie stołu świątecznego. 
Przegląd skierowany był do 
instytucji i stowarzyszeń, które 
na co dzień pracują z osobami 
niepełnosprawnymi fizycznie i 

PALMY WIELKANOCNE intelektualnie z terenu powiatu 
gorlickiego. W przeglądzie wzięły 
udział następujące placówki: Dom 
Pomocy Społecznej ul. Sienkie-
wicza, Dom Pomocy Społecznej 
Klimkówka, Specjalny Ośrodek 
Szkoleniowo-Wychowawczy 
Szymbark, Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Kobylan-
ka, Warsztaty Terapii Zajęciowej 
ul. Wyszyńskiego, Wielofunk-
cyjna Placówka Opiekuńczo 
Wychowawcza „Razem” Gorlice, 
Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy 
„Caritas” ul. Konopnickiej, Dom 
Pomocy Społecznej ul Michalu-
sa, Dom Pomocy Społecznej w 
Sękowej

Wszystkim  uczestniczą-
cym otrzymali dyplomy pamiąt-
kowe i nagrody.

fot. A. Nowak

fot. J. Rozpłochowski


