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GORLICKA GOLGOTA 
OD ŚMIERCI DO ZMARTWYCHWSTANIA

Fot. Janusz Fiega

"Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem, kto we 
mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie" (J. 11. 25)
Zdrowych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzą: 
Burmistrz Kazimierz Sterkowicz, Radni Rady Miasta Gorlice, Rada Redakcyjna
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CHOPIN-POETA FORTEPIANU

25 lutego br. w auli Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Pa-
derewskiego odbyła się audycja słowno-muzyczna pt. Chopin-poeta 
fortepianu. Życie i twórczość (więcej s. 4)

RECITAL CHOPINOWSKI

26 lutego br. w „Dworze Karwacjanów” odbył się Recital Chopi-
nowski w wykonaniu Teresy Kaban. Pianistka zagrała: Scherzobmd op. 
31, Nokturn FDur op. 15, 8 preludiów z op. 28, 2 Impromtus, Polonez 
AsDur op. 53. Koncert prowadził Henryk Błażej.

FRYDERYKOWI CHOPINOWI W 200. ROCZNICĘ URODZIN

10 marca br. w „Dworze Kawracjanów” uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej II st. w Nowym Sączu z klasy fortepianu prof. Teresy 
Orchel zaprezentowali dla Słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w 
Gorlicach program słowno-muzyczny „Fryderykowi Chopinowi w 200. 
rocznicę urodzin". Wykonawcy: Anna Drożdż, Monika Krupa, Agata Pod-
chorodziecka, Agnieszka Zachaczewska, Mateusz Perz i Adam Stępień 
wykonali polonezy, walce, mazurki, preludia i Nokturna E-dur. Życie i 
twórczość Mistrza przybliżyła pięknym słowem Elżbieta Malczak.

GORLICZANKA Z RECITALEM CHOPINOWSKIM

27 marca br. w „Dworze Karwacjanów” z Koncertem Chopi-
nowskim wystąpiła Mariola Cieniawa, urodzona w Gorlicach wybitna 
polska pianistka, kameralistka i pedagog. W mistrzowski sposób zagrała 
gorlickiej publiczności cztery mazurki, trzy walce i Wielkiego Poloneza 
ES-dur op. 22.

ŚWIĘTE MIEJSCA
ROK CHOPINOWSKI W GORLICACH

Fot. M. Bobola
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia-
łek 8.00-16.00, wtorek - pią tek 
7.30-15.30 Bur mistrz - Ka zi mierz 
Ster ko wicz, Z-ca Bur mi strza 
- Janusz Fugiel, Sekretarz - Ma-
ria Kuź niar ska-Pęczek, Skarbnik 
- Kry sty na To kar ska.
Wydziały:
  1. Wydział Organizacyjny i Nadzoru 

- Kie row nik Katarzyna Wal czy, 
tel. nr wew. 228.

  2. Wydział Księgowości Fi nan so-
wo-Budżetowej - Kie row nik 
Ja ni na Łopata, tel. nr wew. 
231.

  3. Wydział Promocji i Roz wo ju 
Go spo dar cze go Kie row nik 
- Ewa Buhl, tel. wew. 267.

  4. Wydział Spraw Oby wa tel skich 
- Kierownik Mie czy sław Bom-
ba, tel. wew. 276.

  5. Wydział Gospodarki Ko mu nal-
nej - Kierownik Teresa Wrona, 
tel. wew. 244.

  6. Wydział Go spo dar ki Prze-
strzennej - Kierownik An drzej 
Fik, tel. wew. 259.

  7. Wydział Oświaty, Kul tu ry i 
Spor tu - Kierownik Alek san-
der Au gu styn, tel. wew. 265.

  8. Wydział Inwestycji, Za mó-
wień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych - p.o. kier. Jerzy 
Brzozowski, tel. wew. 249.

  9. Urząd Stanu Cy wil ne go - Kie-
row nik Danuta Za krzew ska, 
tel. wew. 256.

10. Radca Prawny - Lucyna Gą-
siorowska, tel. wew. 229.

11. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
BHP, Henryk Ję drze jow ski, tel. 
wew. 285.

12. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Audytu - Franciszek To masz-
kie wicz, tel. wew. 285.

13. Samodzielne Sta no wi sko d/s 
Pla no wa nia i Spra woz daw czo-
ści Bu dże to wej - Edyta Szilder, 
tel. wew. 231.

14. Straż Miejska - Ko men dant 
Woj ciech Pietrusza, tel. 354 
07 23, Straż ni cy, tel. 354 07 
24

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

Ziemia Gorlicka ma swój 
niepowtarzalny koloryt. Jej bo-
gactwem są cudowne krajobrazy 
Beskidu i Pogórza, fauna i flora 
lasów, łąk i pól, wielowiekowa hi-
storia pogranicza- tygla, w którym 
mieszały się kultury, religie, trady-
cje, obrzędy Polaków, Łemków, 
Żydów, Słowaków, Węgrów… 
Dziś, gdy nie dzielą nas granice, 
uprzedzenia, tragiczne dzieje 
przeszłości, nastał czas, by po-
znawać, dotykać miniony czas 
w aspekcie dziedzictwa kulturo-
wego i religijnego. Taki jest wła-
śnie cel projektu edukacyjnego 
„Święte miejsca Ziemi Gorlickiej” 
realizowanego przez studentów 
Uniwersytetu Złotego Wieku w 
Gorlicach. Postanowili poznać 
cztery takie miejsca. 17 marca 
br., w nastroju wielkopostnym, 
udali się do Kobylanki- miejsca 
spotkania z Ukrzyżowanym. 
To jedyne na Ziemi Gorlickiej 
sanktuarium pasyjne, którego 
historię przybliżył słuchaczom- 
pielgrzymom proboszcz parafii 
i kustosz Sanktuarium Jezusa 
ukrzyżowanego, ksiądz Jan Po-
toplak. Dzieje sięgają lat 1680-
81, gdy właściciel Kobylanki 
hrabia Jan Wielopolski, posłował 
do Rzymu i w Stolicy Piotrowej 
od papieża Innocentego XI otrzy-

mał obraz Jezusa Ukrzyżowane-
go- kopię watykańskiego obrazu. 
Ukazana na obrazie postać Jezusa 
jest zgodna z opisem Św. Jana – 
„Jezus rzekł: Wykonało się. I skło-
niwszy głowę wyzionął ducha”. 
Umieszczony został w kaplicy 
dworskiej, nad która 7 grudnia 
1681 r. pojawiła się niezwykła 

W SANKTUARIUM PANA JEZUSA 
UKRZYŻOWANEGO W KOBYLANCE

ZIEMI GORLICKIEJ jasność w wigilię Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Ludzie uznali to 
wydarzenie za znak woli Bożej, 
by obraz udostępnić wiernym. Za 
zgodą władz kościelnych w Krako-
wie przeniesiono uroczyście obraz 
do kościoła parafialnego w uroczy-
stość Zesłania Ducha Świętego w 
1684 r. Wieść się szybko rozniosła 
po okolicy. Przybywający przed 
Cudowny Obraz Ukrzyżowanego 
pielgrzymi doznawali uzdrowień 
na duszy i ciele. Rozwijający się 
kult uznał i potwierdził listem pa-
sterskim ksiądz biskup Konstanty 
Szaniawski z Krakowa, który w 
1728 r. ogłosił Obraz Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego w Kobylance za 

łaskami słynący. Kult ten trwa 
nieprzerwanie do dziś. Jego wy-
razem są pielgrzymki niemal z 
całej Polski. Chory i stary, dzieci 
pierwszokomunijne i młodzież 
bierzmowana, maturzyści, na-
uczyciele. 17 marca br. pielgrzy-
mowali studenci Uniwersytetu 
Złotego Wieku z Gorlic, by w 
Drodze Krzyżowej złożyć swój 
krzyż życia przed Cudownych 
Wizerunkiem Ukrzyżowanego, 
szukać umocnienia w wierze, 
pociechy i pomocy każdego 
dnia. Powrócili umocnieni i 
spokojniejsi, ubogaceni rów-
nocześnie gościnnością Stowa-
rzyszenia Kobiet Wsi Kobylanka, 
które w Wiejskim Domu Kultury 
pokazały pogórzańskie dzie-
dzictwo w strojach, przyśpiew-
kach, śpiewach i regionalnych 
smakach, za co słuchacze ser-
decznie dziękowali pani prezes 
Eleonorze Przybycień.

Roman Dziubina
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Miejska ulica, przy której 
znajduje się Szpital Specjalistyczny 
im. Klimontowicza. Łączy ul. Wę-
gierską z ul. Szpitalną. Patronem 
ulicy jest konspiracyjna organizacja 
wojskowa Państwa Podziemnego 
w okupacyjnej przez Niemcy hi-
tlerowskie Polsce. Pod tą nazwą 
działała od 14 lutego 1942 r. do 19 
stycznia 1945 r. Była kontynuacją 
utworzonej już 27 września 1939 
r. Służby Zwycięstwa Polsce, 
przemianowanej 13 listopada tegoż 
roku na Związek Walki Zbrojnej. 
AK stanowiła część Sił Zbrojnych 
RP, podlegających Naczelnemu 
Wodzowi i Rządowi RP na Uchodź-
stwie. Jej dowódcami byli: gen. 
Stefan Rowecki „Grot” (1942-43), 
gen. Tadeusz Komorowski „Bór” 
(1943-44) i gen. Leopold Okulicki 

OPOWIEŚCI GORLICKICH ULIC, ULICZEK…

„Niedźwiadek” (1944-45). Prowa-
dziła działalność propagandową, 
wywiadowczą, działania sabotażo-
wo-dywersyjne i odwetowe, walkę 
partyzancką oraz walkę otwartą w 
czasie powstania warszawskiego 
i akcji „Burza”. Po rozwiązaniu 
AK część żołnierzy kontynuowała 
walkę o niepodległość w organi-
zacji Wolność i Niezawisłość i De-
legaturze Sił Zbrojnych na Kraj. W 
latach 1944-45 kilkadziesiąt tysięcy 
członków AK wywieziono do ZSRR 
i uwięziono. Również w Polsce 
więziono tysiące żołnierzy AK i 
wielu stracono. Na Ziemi Gorlickiej 
Służbę Zwycięstwa Polsce zor-

ganizował już w listopadzie 1939 
r. prezes Powiatowego Związku 
Oficerów Rezerwy kpt. Julian 
Jamrowicz. Stała się ona zalążkiem 
utworzonego w styczniu 1940 r. 
Związku Walki Zbrojnej. Komendę 
Oddziału ZWZ objął rtm. Marian 
Waldek, ps. „Kątski” i „Werner”, 
tworząc sztab obwodu i oddziały 
terenowe- późniejsze placówki 
AK, utworzonej w lutym 1942 r. 
Od 1943 r. powstały pierwsze 
w Okręgu Krakowskim oddziały 
partyzanckie, które podjęły regu-
larne akcje bojowe. W siedmiu 
oddziałach walczyło z okupantem 
495 żołnierzy AK. W II poł. 1944 

r. z oddziałów „Kmicica”- por. 
Franciszek Paszek; „Orlika”- pchor. 
Bolesław Koryga; „Śmiałego”- por. 
Feliks Nowak; „Zawiechury”- Zbi-
gniew Popowicz- sformułowano 
3. batalion 1. pułku strzelców 
podhalańskich AK pod dowódz-
twem kpt. „Michała”- Mieczysława 
Przybylskiego. W podziemnej wal-
ce zbrojnej AK poniosła znaczące 
ofiary. W 1941 r. zginął prawie 
cały sztab obwodu ZWZ-29 osób.; 
w 1943 r. rozbita została Placówka 
I Gorlice i część komendy obwodu 
AK- zginęło 42 osoby, wielu akow-
ców poniosło śmierć w obozach 
koncentracyjnych. Nazwa ulicy 
przypomina ich ofiarę i jest hołdem 
wdzięczności pokoleń gorliczan 
żyjących w wolnej Polsce.

Roman Dziubina

 25 lutego br. w Państwowej 
Szkole Muzycznej odbyła się audy-
cja słowno-muzyczna pt. „Fryderyk 
Chopin – poeta fortepianu. Życie i 
twórczość” - rozpoczynająca cykl 
koncertów dla szkół i przedszkoli z 
terenu miasta i okolic. Prezentacji 
muzycznej towarzyszyła bardzo 
ciekawa wystawa zbiorów pana 
Wilfried De Meyera związana z 
osobą Fryderyka Chopina. Pomysł 
audycji w założeniu był prosty 
– przekazać w jak najbardziej 
atrakcyjny sposób wiedzę o życiu i 
twórczości Chopina oraz zaprezen-
tować jego kompozycje. Ciekawie 
prowadzona konferansjerka przez 

nauczycielki Szkoły Muzycznej 
- Małgorzatę Sochę i Jadwigę 
Zagórską - przeplatana była slaj-
dami przedstawiającymi  miejsca 
pobytu Chopina i osoby mu bliskie. 
W audycji wykorzystano również 
fragmenty filmu w reżyserii Jerze-
go Antczaka „Chopin – pragnienie 
miłości”. Uczennice klasy fortepia-
nu przygotowane pod kierunkiem 
Ewy Dworakowskiej, Małgorzaty 
Sochy, Krystyny Wal oraz Jadwigi 
Zagórskiej prezentowały utwory 
kompozytora. W wykonaniu Domi-
niki Druciak, Weroniki Kret, Natalii 
Kurzeji, Gabrieli Łasak, Małgorzaty 
Przybycień, Pauliny Siorek i Kor-

nelii Wareckiej zabrzmiały polo-
nezy, preludia, walce i Cantabile. 
Chór szkolny, przygotowany przez 
Henryka Rąpałę, zaśpiewał dwie 
pieśni Chopina z partią solową w 
wykonaniu Magdaleny Brataniec, 
a Angelika Jędrzejowska zaśpie-
wała wokalne opracowanie Etiudy 
E – dur op. 10. Zespół smyczko-
wy prowadzony pod kierunkiem 
Krzysztofa Biela zaprezentował 
Mazurka F – dur op. 68 nr 3. Dzięki 
środkom audio-wizualnym pod-
czas audycji można było zobaczyć 
także występ zwycięzcy ostatniego 
Międzynarodowego Konkursu 
Chopinowskiego z 2005r. Rafała 

Gorlicka Szkoła Muzyczna obchodzi urodziny Fryderyka Chopina
Rok 2010 jest Rokiem Chopina i wie to każdy meloman. Słyszał o tym również każdy Polak, choćby średnio zainteresowany muzyką. 

Ponieważ twórczość Chopina znana jest na całym świecie, jest pewne, że wszędzie świętuje się 200-lecie urodzin tego wyjątkowego, 
nieprzeciętnego i genialnego kompozytora oraz pianisty.

Blechacza, który brawurowo zagrał 
Poloneza As – dur op. 53 Chopina. 
Ta sama audycja została już wielo-
krotnie zaprezentowana w Szkole 
Muzycznej. 4 marca i 10 marca 
uczestniczyli w niej uczniowie klas 
V i VI wszystkich gorlickich szkół 
podstawowych oraz szkoły w 
Libuszy. Audycja, dzięki urozma-
iconej formie, przez ponad godzinę 
potrafiła utrzymać zainteresowanie 
młodych odbiorców muzyki.  W 
dniu 10 marca odbyła się również 
audycja dla dzieci z Przedszkola Nr 
1 i Przedszkola Sióstr Felicjanek 
w Gorlicach oraz Przedszkola 
w Kobylance. Poprowadziła ją 
ucząca w  Szkole Muzycznej Marta 
Knapik, która w bardzo przystępny 
sposób przybliżyła najmłodszym 
słuchaczom postać wielkiego kom-
pozytora. Pozostaje mieć nadzieję, 
że dzieci i młodzież zawsze będą 
pamiętać, że Chopin jest najwspa-
nialszym ambasadorem Polski na 
całym świecie, a jego muzyka naj-
doskonalszym wyrazem polskości. 
Dla wielu milionów miłośników 
muzyki twórczość fortepianowa 
Fryderyka Chopina to szczyt mu-
zycznej poezji. Pamiętajmy o tym 
wszyscy, słuchając chopinowskich 
mazurków, walców, preludiów czy 
nokturnów.

Małgorzata Socha
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Kwota przedstawiona we 
wniosku to 16 500 000 złotych. Po 
wszystkich ocenach w dniu  11.03.
br. uchwałą Zarządu Województwa 
Małopolskiego został wybrany pro-
jekt „Budowa układu komunikacyj-
nego na terenie strefy gospodarczej 
przy ulicy Bieckiej w Gorlicach” z  
maksymalnym dofinansowaniem 
do kosztów kwalifikowanych  pro-
jektu wynoszącym 80 % tj. 13 200  
000 złotych.  Promesa została prze-
kazana przez wicemarszałka wo-
jewództwa małopolskiego Leszka 
Zegzdę, burmistrzowi Kazimierzowi 
Sterkowiczowi w dniu 24.03.br. Na 
zadanie została opracowana do-
kumentacja projektowa. Obejmuje 
przebudowę łącznika ulicy Bieckiej 
w ulicą Chopina wzdłuż potoku 
Muchówki oraz układ drogowy na 
terenie strefy. Projektowany układ 
komunikacyjny składać się będzie 
z: ulicy klasy lokalnej o szeroko-
ści jezdni 6 m; jednostronnego 
chodnika o szerokości 2 m; dwóch 
parkingów łącznie o pojemności 
53 miejsc parkingowych; skrzy-
żowania ulicy na terenie strefy z 
drogą krajową nr 28 – ulicą Biecką.  
Przewidywana długość dróg układu 
komunikacyjnego wynosić będzie 
ok. 2600 m. Droga połączona 
zostanie z istniejącym układem ko-
munikacyjnym w trzech miejscach: 

po stronie północno-wschodniej 
włączona zostanie do ulicy Chopina; 
po stronie południowo-zachodniej, 
poprzez istniejącą ulicę Młyńską do 
ulicy Bieckiej; po stronie południo-
wo-wschodniej, poprzez zaprojek-
towane skrzyżowanie - również do 
ulicy Bieckiej.  Skrzyżowanie z drogą 
krajową nr 28  relacji Zator - Medyka 
zgodnie z warunkami uzyskanymi z 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddziału  w Krakowie 
ograniczy się do wlotu wyposa-
żonego w pas wyłączenia z ruchu 
od strony Krosna, pasa dla relacji 
lewoskrętnych od strony Gorlic i 
krótkiego łącznika do już zrealizo-
wanego odcinka drogi na terenie 
strefy. Na terenie strefy w okolicy 
istniejącej oczyszczalni ścieków 
oraz w sąsiedztwie budynku firmy 
GÓR STAL przewiduje się budowę 
wspomnianych parkingów o łącznej 
ilość miejsc parkingowych – 53. 
Poza budową układu komunikacyj-
nego przewiduje się wykonać roboty 
towarzyszące: budowę kanalizacji 
deszczowej; budowę oświetlenia; 
przebudowę, bądź zabezpieczenie 
kolidujących z planowanym ukła-
dem komunikacyjnym sieci: gazo-
wej, energetycznej, teletechnicznej, 
kanalizacji sanitarnej, wodociągu. 
Zadanie realizowane będzie w latach 
2011 – 2012.

Strefa gospodarcza przy ul. Bieckiej

Trzy dni później, 10 marca 
br. została podpisana umowa z 
wykonawcą zadania wyłonionym 
w postępowaniu przetargowym 
- konsorcjum firm: Przedsiębior-
stwo  Drogowo Mostowe „GO-
DROM” Sp. z o.o. Gorlice – lider 
oraz Z.U.P.H. „HAŻBUD” Sp. z 
o.o. Gorlice. – partner. W tym 
też dniu został przekazany plac 
budowy. Zgodnie z harmonogra-
mem 06.04.br. zostanie wykonane 
oznakowanie czasowe zmiany 
organizacji ruchu.  W dniach od 
07.04.2010r. do  15.05.2010r. 
będą realizowane roboty związane 
z przebudową ulicy Bieckiej na od-
cinku od skrzyżowania z ulicą 11 
Listopada do skrzyżowani  z ulicą 
Bardiowską.  Ze względu na duży 
zakres i różnorodność - przebu-
dowa sieci gazowej, energetycz-

Zmiana organizacji ruchu
Rusza przebudowa ulicy Bieckiej

W dniu 17.03.br. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy 
wojewodą małopolskim – Stanisławem Kracikiem, a Miastem Gor-
lice, reprezentowanym przez burmistrza  Kazimierza Sterkowicza, 
w sprawie przekazania dotacji celowej w budżetu państwa na dofi-
nansowanie zadania p.n. „Przebudowa ulicy Bieckiej w Gorlicach” 
w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008 – 2011”.

nej, teletechnicznej, wodociągu, 
wykonanie kompleksowej prze-
budowy konstrukcji i nawierzchni 
jezdni oraz chodników - odcinek 
ulicy na czas realizacji prac zo-
stanie wyłączony z ruchu.. Ruch 
poprowadzony zostanie przez 
ulicę 11 Listopada, Wyszyńskiego, 
Michalusa i Biecką. Tak przyjęta 
organizacja ruchu nie zamyka też 
dojazdu do ulicy Asnyka. Będzie 
on możliwy od strony Glinika 
Rozwiązanie to będzie w pewnym 
stopniu utrudnieniem, jednakże 
korzystnym z punktu widzenia 
wykonawcy i użytkowników. Za-
pewni lepszy komfort wykonywa-
nia robót i szybszą ich realizację, 
co pozwoli na znaczne skrócenie 
czasu trwania prac. Zapewni 
również większe bezpieczeństwo 
użytkowników - pieszych. 

W dniu 04.12.2009r. został złożony wniosek o pozyskanie 
środków finansowych na budowę układu komunikacyjnego na terenie 
strefy gospodarczej przy ulicy Bieckiej w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

PRZEBUDOWA ULICY ARIAŃSKIEJ
W budżecie miasta na br. została ujęta kwota na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację prze-

bydowy ul. Ariańskiej. Polegać będzie na zmianie parametrów tej miejskiej ulicy poprzez budowę parkingu dla 
samochodów osobowych. Będzie on zlokalizowany wzdłuż pasa drogowego, na długości od 120 m, na działce 
przylegającej do terenu parafii pw. św. Królowej Jadwigi. Aktualnie na terenie planowanego parkingu znajduje się 
częściowo chodnik oraz miejsca postojowe o nawierzchni żwirowej. Efektem planowanej inwestycji, poza stroną 
estetyczną, ma być uzyskanie jak największej ilości miejsc parkingowych. W tym celu projektant ma opracować 
rozwiązania sytuacyjne parkingu w trzech wariantach: przy układzie stanowisk prostopadłych do jezdni, równo-
ległym i pod skosem, z określeniem dla każdego z nich kwestii pojemności parkingu oraz zajęcia niezbędnego 
terenu. Po dokonaniu analizy, oceny i wyborze wariantu projektant przystąpi do opracowania kompletnej doku-
mentacji projektowej. W zakres projektu będzie wchodzić również przebudowa kolidujących sieci.
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O tej nowej targowicy m. 
Gorlice pisaliśmy w styczniu 2009 
r. Przedstawialiśmy wizję tego 
placu targowego na prywatnych 
terenach pomiędzy ul. Biecką, ul. 
Okrzei, ul. Parkową oraz łączni-
kiem ul. Bieckiej (rondo) do ul. 
Parkowej. Od centrum miasta, 
chodnikiem ul. Bieckiej, to ok. 
2 km. Można dojść pieszo, do-
jechać rowerem, samochodem, 
autobusem. Na niewykorzystanym 
odcinku dawnej ulicy za PUP-
em urządzony będzie parking. 
Zgodnie z projektem do końca br. 
powstanie z prawdziwego zda-
rzenia miejsce targowe, nazwane 
przez inwestora Jarmarkiem Po-
górzańskim. Będzie się składać z 
placu targowego pod „chmurką”, 
z handlem z samochodu oraz pa-
sażu handlowego-obiektu krytego 
z ok. 44 stoiskami handlowymi o 
powierzchni 20-30 m2. „Jarmark 
Pogórzański” zbudowany będzie z 
przyjaznych dla środowiska mate-
riałów – drewna, kamienia, szkła. 
Pod względem architektonicznym 
wpisywać się będzie w krajobraz 
i tradycje regionu. Całość będzie 
ogrodzona i monitorowana. Inwe-

stor zakłada różnorodność towa-
rów do sprzedaży, ale z zastrzeże-
niem, że ma to być towar polski, 
zwłaszcza produkty regionalne. 
Handel w „Jarmarku Pogórzań-
skim” odbywać się będzie przez 
sześć dni w tygodniu. Soboty mają 
być wzbogacone regionalnym, 
pogórzańskim folklorem. Inwestor 
od początku rozmawia z gorlickimi 
kupcami. Są wstępne ustalenia, 
co do form dzierżawy stoisk han-
dlowych. W sprawach warunków 
udostępniania miejsc handlowych 
na nowym placu zainteresowani  
mogą uzyskać więcej informacji 
w biurze firmy „Gambit” mieszczą-
cym się w lokalu przy ul. Bieckiej 
64, od poniedziałku do piątku, w 
godzinach  od 9.00 do 13.00.

P.S. Równocześnie infor-
mujemy, że w związku z pracami 
związanymi z rewitalizacją gorlic-
kiej Starówki od dnia  1 czerwca 
2010 r. zostanie zamknięty plac 
targowy „Dworzysko.”  Z tego 
względu osoby, które prowadziły 
handel na targowisku przy Placu 
Dworzysko mogą przenieść swoje 
stoiska na miejski plac targowy 
przy ul. Legionów- Ogrodowej. 

JARMARK POGÓRZAŃSKI
W bieżącym roku powstanie nowy plac targowy przy ul. Bieckiej 

w Gorlicach. Prywatny inwestor posiada już ostateczną decyzję o 
pozwoleniu na budowę, a z posiadanych informacji wynika, że handel 
na placu mógłby się rozpocząć początkiem 2011 r.

Podkreślił, że określenie 
takiej właśnie perspektywy jest 
„najważniejszym wyzwaniem dla 
Małopolski”. Przedstawił głów-
ne przesłanki i tryb pracy nad 
strategią od maja 2009 r., gdy 
Sejmik Województwa Małopol-
skiego podjął decyzję o aktualizacji 
Strategii Województwa. Istnieje 
konieczność weryfikacji strategii z 
2005 r. w związku z rozpoczętymi 
pracami nad Krajową Strategią 
Rozwoju Regionalnego – pracami 
nad Koncepcją Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju. To 
wynik globalizacji gospodar-
ki, migracji, demografii-starze-
nia się społeczeństwa, wyzwań 
energetycznych, surowcowych. 
Zaprezentował pełny harmono-
gram prac nad Strategią Rozwoju 
Województwa do 2020. W 2010 r. 
w miesiącach lipiec/sierpień pla-

WYZWANIA DLA MAŁOPOLSKI – 2020
KONFERENCJA W STAROSTWIE

19 marca br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
odbyła się konferencja, na której wicemarszałek Zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Leszek Zegzda przedstawił zebranym wójtom, 
burmistrzom, radnym miasta i powiatu, przedstawicielom gorlickich 
firm i instytucji informację w sprawie prac nad aktualizacją Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020 r.

nowane są konsultacje terytorialne 
– „Ten czas debaty, to pytanie 
o naszą przyszłość, przyszłość 
Małopolski”- podkreślił marszałek 
Zegzda. Na zakończenie swojego 
wystąpienia wymienił i omówił 
dziesięć wyzwań dla Małopolski 
do 2020 r.: 1. Model długofa-
lowego rozwoju Małopolski, 2. 
Kapitał intelektualny, w tym kapitał 
społeczny regionu, 3. Aktywność 
zawodowa i przedsiębiorczość, 
4. Potencjały gospodarki regio-
nalnej szansy, 5. Infrastruktura 
dla poprawy dostępności komu-
nikacyjnej, 6. Rozwój KOM oraz 
innych obszarów funkcjonalnych, 
7. Rozwój funkcji i potencjału 
miast, 8. Rozwój funkcji i po-
tencjału obszarów wiejskich, 9. 
Bezpieczeństwo ekologiczne oraz 
zdrowie, 10. Zarządzanie rozwo-
jem województwa.

25 marca br. obradowała 
50. Sesja Rady Miasta. Radni 
podjęli 14 uchwał. Jedna, doty-
cząca Honorowego Obywatelstwa 
Miasta Gorlice dla dr. Kazimierza 
Kotwicy, została zdjęta z porządku 
obrad 12 głosami za, 8 przeciw, 
przy. Pierwsza uchwała związana 
była ze zmianami w uchwale bu-
dżetowej. Budżet na 2010 r. został 

JUBILEUSZOWA SESJA RADY MIASTA
zwiększony po stronie dochodów 
o kwotę 52 023 zł w związku ze 
zwiększeniem subwencji oświa-
towej o 6 023 zł; wprowadzeniem 
do budżetu środków w kwocie 11 
000 zł pochodzących z egzekucji 
komorniczej dotyczącej wypłaco-
nych przez MOPS świadczeń spo-
łecznych i rodzinnych dla osób, 
które nie powinny ich otrzymać; 

planowanych do otrzymania z Fun-
duszu Rozwoju Kultury środków 
na współfinansowanie zadania pn.: 
„Gorlickie pływanie- jako forma 
zagospodarowania wolnego czasu 
dla dzieci”- 35 000 zł. Dodatkowo 
dochody budżetu powiększono o 
wolne środki z roku ubiegłego- 41 
977 zł i zmniejszenie wydatków 
na inne zadania- 35 080 zł. Wolne 

środki zostały skierowane na 
zmniejszenie deficytu, natomiast 
pozostałe dodatkowe kwoty prze-
znaczono na wydatki bieżące: 
3 000 zł na zakup książek dla 
Biblioteki Pedagogicznej w formie 
pomocy rzeczowej; 6 000 zł na 
zwrot dotacji do budżetu państwa; 
15 000 zł na pomoc finansową dla 
Powiatu Gorlickiego skierowaną 
na dofinansowanie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.; 35 000 zł 
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ALEKSANDER KUMORKIE-
WICZ wnioskował o dofinansowa-
nie klubów sportowych- poprzez 
zwiększenie dotacji- w związku z 
osiągnięciami grup kadetów i ko-
niecznością udziału w zawodach 
wojewódzkich. (Odp.: Dotacje do 
klubów sportowych mają z roku 
na rok tendencję rosnącą. Należy 
poszukiwać sponsorów, ubiegać 
się o środki z Urzędu Marszał-
kowskiego).

HENRYK PLATO, w imieniu 
mieszkańców bloku komunalnego 
przy ul. Stróżowskiej 13, interpe-
lował w sprawie zamakania ścian 
i piwnic oraz pomijania budynku 
przy remontach oraz termomoder-
nizacji. (Odp.: Wspólnota miesz-
kańców nie chce podjąć uchwały 
dotyczącej gromadzenia środków 
na remonty i uczestniczenie w 
programie termomodernizacji. 
Brak środków to brak realizacji). 
Podobny temat- złego stanu 
budynku komunalnego- dotyczył 
bloku przy ul. 3-go Maja 26. (Odp.: 
Budynek był w programie prze-
widziany do termomodernizacji. 
Wspólnota dysponuje finansami, 
więc można uwzględnić to zadanie 
w roku przyszłym. Aktualnie za-
planowana jest izolacja pionowa. 
Będzie rozpisany przetarg). Pytał 
również – w imieniu mieszkańców 
ul. Krakowskiej i Podzamcze, kie-
dy zaczną się prace przy realizacji 
zadania „Podzamcze II”- czyli 
kanalizacji tej ulicy. Pierwszy etap 
był wykonany w 2008 r. z wkładem 
własnym mieszkańców. (Odp.: 
Przygotowywany jest przetarg na 
realizacje II etapu, do półrocza 
będą prace zakończone). 

ALICJA NOWAK podjęła 
temat komercyjnego traktowania 
wizerunku radnych przez jeden 
z gorlickich portali interneto-
wych- płatnej sondy sms-owej, z 
której właściciel czerpie korzyści 

majątkowe. Z problemem zwróciła 
się do Biura Prawnego UM, pro-
sząc o interpretację prawną, tym 
bardziej, że redaktor naczelny ma 
wyrok sądowy. Odpowiedzi nie 
uzyskała, dlatego wnioskowała, 
by Pani Mecenas przeanalizowała 
przedstawioną sytuację i zajęła 
w tej sprawie stanowisko. (Odp.: 
Ochrona osób publicznych jest 
ograniczona. Będzie odpowiedź 
na piśmie). Wnioskowała, by 
przy szkołach postawić stojaki 
na rowery, aby młodzież mogła 
przyjeżdżać jednośladami. (Odp.: 
Prace są już daleko zaawansowa-
ne. Są przy szkołach zrealizowane 
lub realizowane dojazdy i dojścia. 
Będą montowane stojaki na ro-
wery). Pytała też, jakie są przed 
sezonem wiosenno-letnim plany 
funkcjonowania w parku punktu 
gastronomicznego oraz prac 
remontowo-modernizacyjnych, 
co uatrakcyjniłoby rodzinne spa-
cery. (Odp.: Podjęta jest decyzja 
o rezygnacji z dotychczasowego 
dzierżawcy punktu gastronomicz-
nego. Dla parku został opracowa-
ny program rewitalizacji).

CZESŁAW GĘBAROWSKI 
zwrócił się z prośbą, by podjąć 
starania o budowę ronda na skrzy-
żowaniu w Zagórzanach. (Odp.: To 
skrzyżowanie drogi wojewódzkiej, 
powiatowej i miejskiej. Miasto 
podjęło uchwałę o współfinanso-
waniu – przygotowaniu tej inwe-
stycji. Jest opracowana koncepcja 
oraz orzeczenie Dyrekcji Krajowej 
Dróg i Autostrad, że rondo nie jest 
konieczne. Temat prowadzi Zarząd 
Dróg Wojewódzkich).

JOANNA BUBAK pytała, na 
jakim etapie jest przejęcie terenów 
Rafinerii Nafty przez miasto oraz 
wnioskowała o włączenie ulicy 
Wyszyńskiego – boczna prowa-
dząca do domku Mac Garveya do 
wiosennych przeglądów i remon-

tów oraz naprawy przystanku przy 
ul. Ściegiennego. (Odp.: Sprawa 
przejęcia terenów rafineryjnych 
nie jest taka prosta, gdyż są one 
obciążone wielomilionowymi hi-
potekami. Miasto nie może przejąć 
terenów z długami. Remont ulicy i 
wiaty przystankowej zostaje przy-
jęty do realizacji).

JADWIGA WÓJTOWICZ 
wnioskowała o zwiększenie dotacji 
dla klubów, które awansowały w 
lidze, gdyż środki zostały wyko-
rzystane w 100%. (Odp.: Należy 
poszukiwać sponsorów i środków 
z Urzędu Marszałkowskiego).

JÓZEF ABRAM prosił o 
informację, z jakimi miastami 
partnerskimi i w jakim zakresie 
współpracuje aktualnie m. Gorlice. 
(Odp.: Na stronie internetowej 
będzie pełna informacja w tym 
zakresie). 

AUGUSTYN MRÓZ wnio-
skował o wyznaczenie miejsc po-
stojowych dla samochodów osób 
niepełnosprawnych zamieszka-
łych przy miejskiej ul. Słoneczna. 
(Odp.: Program będzie wdrażany 
i realizowany na miejskiej ul. Sło-
neczna. Boczne ulice osiedlowe i 
tereny przed blokami są własno-
ścią spółdzielni i to ona powinna 
wyznaczyć i oznakować miejsca 
dla osób niepełnosprawnych). 
Pytał, jakie pozytywne zmiany 
nastąpiły w OSiR po roku działania 
nowego dyrektora. (Odp.: Będzie 

pełna informacja pisemna). Pytał 
też, czy w ostatniej kadencji były 
wyjazdy zagraniczne radnych re-
prezentujących miasto, do jakich 
miejscowości, jakie były kryteria 
doboru uczestników delegacji oraz 
korzyści uczestnictwa. (Odp.: To 
ilość ograniczona do zaproszo-
nych przedstawicieli prezydium 
Rady Miasta- B. Musiał, J. Wój-
towicz, Z. Grygowicz- do Barde-
jova). Na zakończenie prosił o 
rozwiązanie problemu zamknięcia 
szaletów w mieście po godz. 16-
tej. (Odp.: Będzie kolejna próba 
wyznaczenia szaletu z dyżurem 
całodobowym).

BOGDAN MUSIAŁ prosił o 
remont ulicy Sosnowej – bocznej. 
(Odp.: Miasto chce jak najszyb-
ciej przystąpić do realizacji tego 
zadania. Problemy własnościowe 
terenu stanowiły utrudnienie. 
Wkrótce będzie złożony wniosek o 
pozwolenie na budowę). Prosił też 
RTVG Gorlice, by w komentarzach 
z imprez osiedlowych pojawiła się 
informacja o Zarządach Osiedli – 
organizatorach.

JOLANTA DOBEK pytała, 
na jakim etapie są przygotowania 
do sprzedaży mieszkań w bloku 
komunalnym przy ul. Korczaka. 
(Odp.: Informacja pojawi się po 
świętach. Przetargi rozpoczną się 
na początku maja).

EUGENIUSZ LIANA pytał, 
kiedy rozpoczną się remonty ulic 
po wiosennym przeglądzie. (Odp.: 
Niektóre już się rozpoczęły).

INTERPELACJE, ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI

na wykonanie kompleksowego 
projektu rozbudowy selektywnej 
zbiórki odpadów wraz z projektem 
budowlanym oraz opracowanie 
studium wykonalności i przygoto-
wanie wniosku z kompletem do-
kumentów o pozyskanie środków 
finansowych z MRPO. Założone na 
ten cel środki w kwocie 25 000 zł 
okazały się niewystarczające; 70 
080 zł na realizację programu, 
przy czym 35 000 zł pochodzi z 

budżetu, a 30 080 zł ze zmniej-
szenia środków z nauki pływania 
dzieci. Druga uchwała dotyczyła 
udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Gorlickiego w kwocie 
15 000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie kosztów uczest-
nictwa osób niepełnosprawnych 
z terenu miasta w rehabilitacji 
prowadzonej w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej. Kolejna po-
moc – rzeczową - udzielono 

Samorządowi Województwa 
Małopolskiego: za kwotę 3 000 
zł zostaną zakupione książki dla 
Wojewódzkiej Biblioteki Peda-
gogicznej w Nowym Sączu, filia 
w Gorlicach. Uchwała nr 5 „w 
sprawie zamiany nieruchomości 
położonych w Gorlicach przy 
ul. Sienkiewicza” związana jest 
z koniecznością nabycia przez 
Gminę Miejską Gorlice od osób 
fizycznych części działki celem 

uregulowania stanu prawnego 
części placu parkingowego przy 
lodowisku- przez dokonanie 
zamiany nieruchomości. Cztery 
uchwały dotyczyły „przystąpienia 
do zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Gorlice na tereny 
obiektów produkcyjno-usługo-
wych lub z przeznaczeniem na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCÓW PRZEWODNICZĄCE-
GO RADY MIASTA 

W KAŻDY CZWARTEK 13.00 - 15.00, tel.przewod. 018 355 12 25

DYŻURY RADNYCH RADY MIASTA

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK OD 14.00 DO 16.00

tel. Biura Rady 018 355 12 24

12 kwietnia - Joanna Bubak; 19 kwietnia - Maria Czeszyk; 26 kwietnia - 
Czesław Gębarowski;
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Na tę osiedlową imprezę 
przybyło około 25 pań, które - 
mimo chłodnej aury - chętnie 
spędziły czas przy dobrej muzyce 
i w dobrym towarzystwie. Nie 
było hucznie, było po prostu 
miło! Najpierw życzenia od pana 
dzielnicowego i od prezesa SM 
„Mariampol” , potem symboliczny 
kwiatek, wręczany osobiście przez 
panów. I długie rozmowy przy 
pysznym ciastku i pachnącej ka-
wie. Okazało się, że panie z osiedla 
mają wiele ciekawych pomysłów. 
Mimo wieku i srebrnych włosów, 
energii im nie brakuje. Pojawiały 
się plany jak wykorzystać odno-
wioną świetlicę i co robić, by wciąż 
czuć się potrzebnymi. I znów prze-
konaliśmy się, że wystarczy tylko 
okazać im trochę uwagi, a odpłacą 
podwójnie- uśmiechem i dobrym 
słowem. Miło zobaczyć uśmiech w 
tych zmęczonym oczach nie tylko 
w takie święto jak Dzień Kobiet. 
To dodaje sił, aby organizować 

Dzień Kobiet na „Chopina”

takie spotkania. Podobno dla 
chcącego nic trudnego, a jak się 
ma wsparcie w postaci SM ”Ma-
riampol”, która zawsze pomaga 
nam finansowo, to już wszystko 
wydaje się łatwe.

Kobieta - ta młoda z rozwia-
nymi na wietrze włosami i głową 
noszoną w chmurach.

Kobieta – ta pochylona nad 
płaczącym dzieckiem, zatroskana 
o każdy dzień

Kobieta –  ta zagoniona 
tempem życia bizneswoman

Kobieta – ta posiwiała star-
sza pani, do której mówię babciu

Kobieta – istota, bez której 
życie byłoby puste!

Szanujmy te kobiety i 
sprawmy, by Dzień Kobiet trwał 
dłużej niż tylko jeden dzień w 
roku.

Skarbnik Zarządu Osiedla Nr 4 
Joanna Spólnik

Uroczystość swoją obecno-
ścią zaszczycili znamienici goście: 
wiceburmistrz Janusz Fugiel, 
wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Zbigniew Grygowicz, Sekretarz 
Miasta Maria Kuźniarska-Pę-
czek, skarbnik miasta Krystyna 
Tokarska, Marek Ludwin, dy-
rektor biura poseł na sejm RP 
Barbary Bartuś, radni miejscy, 
dyrektorzy szkół oraz ponad 300 
pań. Organizatorem spotkania 
byli: Młodzieżowa Rada Miasta, 
Stowarzyszenie Porozumienie 
Gorlickie, Klub Rekreacyjno Spor-
towy „Ekstrim Gorlice” oraz  Dom 
Weselny „Akropol”. W programie 
przewidziano część artystyczną 
przygotowaną przez uczniów MZS 

Dzień Kobiet - 2010

nr 1 i  6 w Gorlicach oraz występ 
artystów „Zespołu Romantyczne-
go” z Nowego Sącza. Na scenie w 
repertuarze wokalnym zaprezen-
towały się siatkarki Klubu Rekre-
acyjno-Sportowego - „Ekstrimu” 
- Sylwia Pałys i Kinga Opiela. 
Panie wysłuchały prelekcji Marii 
Świder na temat „Ziołolecznictwa 
– fitoterapii” oraz obejrzały pre-
zentację multimedialną „Kobieta 
w dziejach świata”.

Na zakończenie do zgro-
madzonych pań podziękowania za 
dotychczasowe wsparcie finanso-
we klubu w ramach mechanizmu 
przekazania 1% podatku skiero-
wała wiceprezes Klubu „Ekstrimu” 
pani Urszula Pisarczyk - Polak.

Z myślą o zbliżającym się Dniu Kobiet, 4 marca br. w Domu 
Weselnym „Akropol” w Gorlicach,  odbyła się wyjątkowa uroczystość 
dedykowana właśnie paniom. Otwarcia i przywitania przybyłych gości 
dokonała Jadwiga Wójtowicz – wiceprzewodnicząca Rady Miasta   
wraz z Dawidem Bulińskim i Magdaleną Schindler- przedstawicielami 
Młodzieżowej Rady Miasta Gorlice oraz Jakubem Krężlem, uczniem 
MZS Nr 6 w Gorlicach.

8 marca br. Osiedle „Chopina” uczciło Dzień Kobiet spotka-
niem zorganizowanym przez Zarząd Osiedla. Odbyło się w świetlicy 
osiedlowej.

Dzień Kobiet w Klubie Seniora TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
20 lutego br. Zarząd Osiedla nr 5 zorganizował turniej tenisa 

stołowego dla dzieci z „Osiedla Młodych”. Była to dobra forma spor-
towego zagospodarowania wolnego czasu. Turniej cieszył się dużym 
powodzeniem. Po zaciętych rozgrywkach wyłoniono zwycięzców w 
dwóch grupach: dziewcząt i chłopców. Wśród dziewcząt zwycięży-
ły: Ewelina Wójcik, Julita Rak, Oliwia Koszyk, Ewa Mituś. Wśród 
chłopców: Mateusz Maślanka, Grzegorz Kozień, Patryk Górski, Patryk 
Sitowiski. Zwycięzcy zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

8 marca br. w Klubie Seniora przy ul. Tuwima odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Miało wyjątkową oprawę i atmosferę. 
W uroczystości wzięło udział ok. 40 osób. Byli też obecni zaproszeni 
goście z Urzędu Miasta, Rady Miasta, Spółdzielni Mieszkaniowej TPD 
i - jak zwykle - wspierający finansowo, niezawodny, Zarząd Osiedla.

Dużo serdeczności, przekazał 
Paniom prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Jan Rachwał - wręczając 
każdej symboliczny kwiat, a radni Z. 
Grygowicz i F. Piecuch dołączyli do 
życzeń słodycze. Smaczne małe "coś 
nie coś" - piosenki stosowne do ob-
chodzonego dnia, wiersze, konkursy 
wpłynęły na wyjątkowo miłą atmos-
ferę. Należy skromnie podkreślić, 
że Klub Seniora aktywnie integruje 
środowisko Osiedla Młodych.

Władysława Wróżeki, Zofia Piecuch
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K.G.: Panie Antoni, jest 
pan pasjonatem wędkarstwa … 
Proszę przybliżyć czytelnikom 
„Kuriera Gorlickiego”, na czym 
polega to zainteresowanie?

A. B.: To, co robię, nazywa 
się „kręcenie sztucznych much”. 
Wędkarstwo jest dla mnie pasją 
od dawna, tzn. od 1976 roku. 
Wędkuję od 14 roku życia. Z krę-
cenia żyję od 10 lat. Jest to pasja 
i zawód, bo czasem zajmuje mi 16 
godzin dziennie.

K.G.: Czy tę dziedzinę 
można zaliczyć do sportu, kultury 
czy wytwórstwa?

A.B.: Jak powiedziałem, 
teraz jest to dla mnie zawód. Na 
zawody sportowe jeździłem w 
różne miejsca w kraju i poza jego 
granicami, a muchą sztuczną krę-
cę, bo z tego daje się żyć. 

K.G.: Jakie do tej pory ma 
pan osiągnięcia?

Zdobycie w 2004 r. Pucha-
ru prof. Bronisława Romaniszna 
za zajęcie I m. indywidualnie nad 
Dunajem w Krościenku. Zawody 
te, przez niektórych uważane są 
wyżej niż Mistrzostwa Polski. 
W roku 2005, w grudniu, na 
Mistrzostwach Polski zająłem X 
m. w Grand Prix. Później zająłem 
się kręceniem sztucznej muchy. 
Kręciłem w 2005 r. na Mistrzo-
stwach Europy w Lesku na Sanie, 
w 2007 r. w Norwegii, w 2008 r. 
w Hiszpanii, w 2009 r. w Irlandii 
i na Mistrzostwach Świata Ju-
niorów w Czechach. Aktualnie 
mam zaproszenia na Mistrzostwa 
Świata, które odbędą się w dniach 
14-21 czerwca br. w Lesku na 
Sanie i na Mistrzostwa Świata 
Juniorów do lat 19- jako członek 

6-osobowej kadry na Słowację 
w sierpniu. Przy okazji powiem, 
że junior Piotr Wybych będzie w 
tych mistrzostwach uczestniczył, 
a jest to członek Koła PZW „Mia-
sto Gorlice”. W ubiegłym roku 
uczestnikiem Mistrzostw Świata 
był mój syn.

K.G.: Jak duże jest zain-
teresowanie tą dziedziną w Gor-
licach? Czy członkami są ludzie 
młodzi, czy w wieku starszym? 
Warto o tym porozmawiać, bo 
przyzna pan, że nie jest te temat 
zbyt popularny w mieście.

A.B.: Koło PZW „Miasto 
Gorlice” ma swoją siedzibę przy 
ulicy Podkościelnej 2 i zrzesza 
420 członków stałych, zaś koło 
„Pstrąg” ok. 300 osób. Byłem 
jednym z pierwszych, którzy prze-
cierali szlaki. Próbuję zaszczepić 
ludzi "kręceniem much" i coraz 
więcej osób tym się interesuje. 
W każdym roku – jesienią – or-
ganizujemy warsztaty – właśnie 
w kręceniu. Głównie młodzież 
przejawia zainteresowanie tema-
tem. Współpracujemy z kołami w 
Jaśle, gdzie jest czołówka krajowa, 
znacząca w świecie wędkarskim, 
w Bieczu, Krośnie, Nowym Sączu 
i w Bielsku-Białej.

K.G.: W miesiącu kwietniu 
br. zostaną zorganizowane zawo-
dy o Puchar Burmistrza Gorlic. 
Co chciałby pan powiedzieć, jak 
zachęcić do udziału w "kręceniu 
muchą"?

A.B.: Uczestnictwo w zawo-
dach jest możliwe dla każdego po-
siadającego kartę wędkarską, ale 
nie każdy wędkarz przejawia chęć 
uczestniczenia w zawodach. Czę-
sto wędkowanie traktuje się jako 

dobry relaks. Chciałbym zaapelo-
wać, abyśmy dbali o ochronę rzek i 
środowiska wokół rzek. To sprawić 
może, że ryby w rzekach będą, a my 
będziemy mogli organizować im-
prezy. Zarząd Koła jest wdzięczny 
Urzędowi Miasta i Radzie Miasta 
Gorlice za stwarzanie warunków 
do rozwijania tak tego sportu, 
jak również zainteresowania w tej 
dziedzinie. Otrzymujemy dotacje, 
jest lokal, są nagrody i Puchary 
Burmistrza – to nas zadowala, nie 
mamy wysokich wymagań.

K.G.: Jak sądzę Zarząd 
Koła zabiega bardzo o zwięk-
szenie liczby członków- a może 
się mylę?

A.B.: Każda osoba zaintere-
sowana może zawsze zwrócić się 
o przyjęcie na członka. Chcemy 
pomagać szczególnie ludziom 
młodym, chętnym do współpracy 
i nauki, tak w zakresie wędkowa-
nia muchowego, jak też kręcenia 
sztuczną muchą. Lokal przy ul. 
Podkościelnej jest czynny w każdy 
wtorek w godzinach od 16 do 
17-ej. Można przyjść, porozma-
wiać. Organizować będziemy też 
warsztaty.

K.G.: Czy jest to droga 
dziedzina? Czy koło może zakupić 
sprzęt za wasze środki?

A.B.: Koło nie może wyposa-
żać członków w sprzęt wędkarski. 
Wędkę prostą można kupić już 
za 100-150 zł. Droższa, dobra, z 
osprzętem sięga kwoty 3000 zł.

K.G.: I ostatnie pytanie. 
Podczas naszej rozmowy, kręci 
pan sztuczną muchą i ma pan 
na sobie koszulkę z orłem, go-
dłem naszego państwa. Co to 
oznacza?

A.B.: Reprezentantem kraju 
jestem także w czasie rozmowy z 
panem i w czasie kręcenia sztucz-
nej muchy. Jestem członkiem 
ekipy TEAM POLAND, w skład 
której wchodzi trener, kierownik i 
sześciu zawodników. Czuję się za-
wsze i wszędzie odpowiedzialnym 
za to co robię. Dodam, że gorliccy 
działacze w tej dziedzinie są dobrze 
postrzegani przez Zarząd Główny w 
Warszawie. Na otwarciu Stanicy 
w Klimkówce był obecny prezes 
Zarządu Głównego.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Eugeniusz Wędrychowicz

  

PASJA CZY ZAWÓD?
ROZMOWA „KURIERA” Z ANTONIM BOGDANEM – V-CE PREZESEM KOŁA PZW „MIASTO GORLICE”

Działalność miejskiej  koalicji  w    
Gorlicach zainicjowana została przez 
PCPR w maju 2006 roku zyskując od 
zaraz poparcie ze strony samorządu 
miejskiego a zwłaszcza u organizacji 
pomocowych działających w mieście 
Gorlice. Organizacje te delegowały 
po odpowiednim  przeszkoleniu do 
koalicji specjalistów spotykających 
się w swojej pracy z różnymi aspek-
tami przemocy w rodzinach. Powstał 
zespół interdyscyplinarny w którym 
działają specjalistki MOPS-u, Policjant, 
specjalista Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej, Terapeutka z Centrum 
Terapii Uzależnień realizująca w swojej 
pracy programy terapii  zarówno dla 
ofiar jak i sprawców przemocy domo-
wej, Kurator Sądu Rodzinnego, oraz 
Zastępca Przewodniczącego   Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, który wolą członków 
zespołu został powołany na Lidera 
Miejskiej Koalicji. Siedzibą i miejscem 
spotkań zespołu interdyscyplinarnego 
jest  biuro MKRPA mieszczące się ce-
lowo w budynku przy ul. Jagiełły gdzie 
znajduje się Zakład Opieki Zdrowotnej 
„ ARS MEDICA”  w którym  przyjmują 
lekarze rodzinni i działa   Poradnia 
Zdrowia  Dziecięcego. Taka lokalizacja 
ośmiela kobiety  do przyjścia do sie-
dziby. Biuro jest czynne codziennie od 
godziny od 9 00-do 11 00.  

W każdy  czwartek od 16.00  do 
17,30  dyżuruje Pani prawnik,   udzie-
lająca  bezpłatnych porad prawnych 
dla ofiar przemocy domowej oraz 
osób współuzależnionych. Praca biura 
prawnego opłacana jest ze środków 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. W  pierwszą 
środę miesiąca  w siedzibie obraduje 
cały zespół od godz.  11-tej,   aż do 
wyczerpania spraw.  Gotów jest też w 
tym czasie przyjąć każdą zainteresowa-
ną osobę. O pracy koalicji, rodzajach 
udzielanej pomocy, informują wykła-
dane m.in. we wszystkich poradniach 
estetyczne ulotki, zwracające na siebie 
uwagę żółtym kolorem.  Spotkania 
Zespołu odbywają się nie  rzadziej niż 
co miesiąc,  mają na celu wzajemne 
poformowanie się o każdej interwencji 
i rodzaju udzielonej pomocy ofiarom i 
rodzinie. Miejska Koalicja  ds. Przemo-
cy Domowej stała się bytem trwałym  
i działa sprawnie. Czynny też,  jest dla 
ofiar przemocy telefon zaufania 18 
353 56 74. Wszelkie koszty związane 
z funkcjonowaniem Koalicji ponosi  
Urząd Miasta pokrywając je ze środków  
Miejskiej Komisji  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Koalicja 
Przeciwdziałania 
Przemocy Domowej
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Jest to już druga wystawa z 
tego cyklu. Pierwsza ekspozycja pre-
zentowała wspólnoty protestanckie 
istniejące na naszym terenie. Obecna 
wystawa została przygotowana przy 
współpracy z Parafią Prawosławną 
p.w. Św. Trójcy w Gorlicach. Pre-
zentuje ona zwiedzającym m.in. 
szaty liturgiczne, naczynia, ikony, 
starodruki oraz zbiór unikalnych 
fotografii nieistniejących już cerkwi. 
Ponadto ekspozycja wzbogacona 
jest licznymi opisami dotyczącymi 
dziejów prawosławia, procesu po-
wstania ikon, postaci Św. Maksyma 
Sandowycza-Gorlickiego. Wystawę 
zaprezentował proboszcz parafii pra-
wosławnej w Gorlicach ks. dr Roman 
Dubec. Wernisaż uświetniła śpiewana 
modlitwa na głosy trzech prawosław-
nych księży. Wystawę otworzył prezes 
Zarządu Oddziału PTTK w Gorlicach 
Roman Trojanowicz, witając przyby-
łych gości: posła na Sejm RP Witolda 
Kochana, burmistrza Gorlic Kazimie-
rza Sterkowicza, wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta Gorlice Jadwigę 

Wójtowicz, Sekretarz Urzędu Miasta 
Gorlice Marię Kuźniarską-Pęczek, pre-
zesa Zjednoczenia Łemków Stefana 
Hładyka i dyrektora Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów Zdzisława 
Tohla. Wszystkich zainteresowanych 
informujemy, że wystawa czynna jest 
do 16 kwietnia bieżącego roku.

Jerzy Zasowski     

WYZNANIA ZIEMI GORLICKIEJ 
PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ – PRAWOSŁAWIE

1 marca br. w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach odbył 
się wernisaż wystawy „Wyznania Ziemi Gorlickiej- Przeszłość i 
teraźniejszość- Prawosławie”.

Działa w strukturach GCK 
od 2001 r., kiedy została prze-
jęta od związków zawodowych 
Fabryki Maszyn „Glinik”. Dzięki 
zaangażowaniu dyrektora GCK, 
Adama Nowaka i instruktorki 
Beaty Sajdery, księgozbiór biblio-
teki jest stale uaktualniany oraz 
wzbogacany o bieżące nowości 
wydawnicze. Znaleźć tu można 
bogaty zbiór lektur szkolnych, 
książki o tematyce kryminalnej, 
sensacyjnej, historycznej, pe-
dagogicznej, psychologicznej, 
beletrystycznej, sportowej… jest 

PEREŁKA DLA BIBLIOFILÓW 
W "SERCU" GCK

W budynku Gorlickiego Centrum Kultury przy ul. Michalusa znaj-
duje się jedyna ogólnodostępna biblioteka w dzielnicy Glinik, nie licząc 
biblioteki technicznej. Jest dumą mieszkańców i zarządów osiedli. 

poezja, dramat. O zainteresowaniu 
biblioteką świadczy duża ilość 
czytelników. Biblioteka obsługuje 
nie tylko mieszkańców dzielnicy 
Glinik, lecz korzystają z niej miesz-
kańcy całego miasta i okolicznych 
wiosek, którzy mają tu do wyboru 
ponad 16 000 pozycji.

Każdy czytelnik znajdzie 
tu coś dla siebie, niezależnie od 
wieku. Biblioteka czynna jest od 
wtorku do piątku w godzinach od 
12.00-16.00. Wszystkich miesz-
kańców serdecznie zapraszamy.

Joanna Bubak

W dniach 24-26 marca 
br. w Regietowie odbywała się 
konferencja pt.: „Koń, turystyka 
jeździecka a ochrona środowiska”. 
Realizowana była w ramach pro-
jektu „Karpackie podkowy”, której 
autorem jest Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Beskid Zielony”. 
Partnerem projektu była Stadnina 
Koni Huculskich Gładyszów. Przez 
trzy dni obrad, obok wiodącego 
tematu „Ochrona środowiska 
a rozwój turystyki jeździeckiej 

KARPACKIE PODKOWY
KOŃ, TURYSTYKA JEŹDZIECKA 
A OCHRONA ŚRODOWISKA

– płaszczyzna wzajemnego prze-
nikania”- uczestnicy wysłuchali 
wielu ciekawych wykładów doty-
czących konia, turystyki jeździec-
kiej w strefie nadgranicznej, konia 
jako inspiracji w muzyce, filmie, 
fotografii i plastyce. Prezentowane 
również były zawody regionalne i 
zanikające. Wzbogaceniem pro-
jektu była biesiada pogórzańska 
i biesiada łemkowska oraz pre-
zentacja dziedzictwa kulturowego 
Łemków i Pogórzan. 

* 7 kwietnia o godz. 19.00 
w sali teatralnej Gorlickiego 
Centrum Kultury odbędzie się 
koncert zespołu „ Stare Dobre 
Małżeństwo”   

* 23 kwietnia br. w sali 
teatralnej Gorlickiego Centrum 
Kultury odbędą się eliminacje 
powiatowe do XXV Festiwalu 

Teatrów Dzieci i Młodzieży.
* Od 6 kwietnia do 1 maja 

w Domu Polsko-Słowackim 
odbędzie się wystawa „Polegli 
na polu chwały”. Eksponowane 
będą archiwalia dotyczące żoł-
nierzy spoczywających na gali-
cyjskich cmentarzach. Autorem 
wystawy jest Robert Kozłowski 
ze Stowarzyszenia Aktywnej 
Ochrony Cmentarzy z I Wojny 
Światowej- Crux Galiciae.

GCK ZAPRASZA
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- 14 marca br. w sali teatral-
nej Gorlickiego Centrum Kultury 
odbył się Wielki XIV Finał Miss 
Baby 2010. 

W konkursie wzięło udział 
ponad 40 dzieci w wieku od 3-10 
lat. Wszystkie dzieci jednogłośnie 
zajęły I miejsce otrzymując koronę 
„ Miss Baby 2010”, maskotkę, 
dyplom oraz paczuszkę ze słody-
czami. Wspaniałą niespodzianką 
dla dzieci był „ płonący tort” 
ufundowany przez sponsora im-
prezy panią Marię Olczyk i Izabelę 
Grądalską- właścicielki Domu 
Weselnego AKROPOL Drugim 
sponsorem imprezy była pani 
Maria Czerhoniak- właścicielka 
sklepów „Adam i Ewa”.

- 17 marca br. w sali te-
atralnej Gorlickiego Centrum 
Kultury po raz drugi odbył się „ 
Dzień Świętego Patryka”. Program 

przygotowała i opracowała Iwona 
Strusińska- Dziewic.

- 17 marca w sali teatralnej 
Gorlickiego Centrum Kultury odbyły 
się eliminacje powiatowe 55-go 
Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego.

Do udziału w eliminacjach 
rejonowych w Nowym Sączu zostali 
zakwalfikowani: w Turnieju Poezji 
Śpiewanej: Magdalena Brataniec, 
Monika Bubniak, Anna Rybczyk, w 
Turnieju Recytatorskim: Katarzyna 
Kozioł, Paweł Górski, Klaudia Fra-
męga, w Turnieju Wywiedzione ze 
słowa: Paweł Górski

- 23 marca  w Gorlickim Cen-
trum Kultury rozstrzygnięto konkurs 
pisanki obrzędowej na Pisankę 
Wielkanocną. W konkursie uczest-
niczyło ponad 250 osób- dzieci i 
młodzieży ze szkół podstawowych i 
gimnazjów powiatu gorlickiego. 

MIGAWKI Z GCK
Wizyta Konsula Generalnego 
Republiki Słowackiej

W Domu Polsko – Słowackim

W dniu 2 marca  Dom Polsko – Słowacki im. Dušana Jurkoviča 
w Gorlicach miał zaszczyt gościć nowego Konsula Generalnego Re-
publiki Słowackiej Marka Lisánskiego, który spotkał się z władzami 
miasta i powiatu oraz z dyrekcją i pracownikami Domu.

W dniach 19 - 27 marca  w Domu Polsko – Słowackim można 
było zobaczyć  wystawę fotografii pt. „Niejedna z jedną. Jest to akcja 
artystyczna polskich artystek, które zdecydowały się sfotografować swoje 
rówieśniczki po zabiegu mastektomii. Na ekspozycji znalazły się  portrety 
16 Amazonek w wieku 24 - 34 lata, które stanęły przed obiektywem rów-
nie młodych artystek, m.in. Magdaleny Gawędy, Agnieszki Kłos, Dany 
Puciłowskiej, Darii Fili-
powicz, Ewy Szymczyk, 
Ilony Weiss, Matyldy 
Pachowicz i Izabeli La-
chowicz. Celem wysta-
wy, prezentującej nie-
powtarzalne akty ukazu-
jące urodę niezwykłych 
modelek i piękno ich 
ciała, było przywrócenie 
„kobiecości” kobietom, 
które przeszły zabieg 
amputacji piersi. Foto-
grafie powstały także 
po to, aby uświadomić 
młodym kobietom, że 
one również mogą za-
chorować na raka piersi 
i nakłonić je do odpo-
wiedniej profilaktyki. 

Konsul zapoznał się z pracą 
placówki oraz zwiedził wystawę 
pt. „Detal architektoniczny Bar-
dejova” zorganizowaną w ramach 
mikroprojektu: „Jak bardzo jeste-
śmy do siebie podobni Gorlice 
- Bardejov”, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu pań-

stwa  za pośrednictwem Eurore-
gionu „Tatry” w ramach Progra-
mu Współpracy Transgranicznej  
Rzeczpospolita  Polska-Republika 
Słowacka 2007-2013.

Konsul wyraził swoje uzna-
nie dla działalności Domu Polsko 
– Słowackiego i nadzieję, że przy-
czyni się ona do jeszcze większego 
zbliżenia dwóch narodów. 

Niejedna z jedną
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PIŁKA NOŻNA FUTSAL OLD-
BOY’S – Hala OSiR Gorlice

Rozgrywki ruszyły 8 marca. 
Spotkania odbywają się w poniedziałki 
w godz. 17.30 – 21.30. 

Do rozgrywek zgłosiło się 
8 zespołów: „Delikatesy Centrum” 
Gorlice, „Oldboys”Siary, „Lodownia” 
Gorlice, „Błyskawica” Dominikowice, 
„Urząd Miasta” Gorlice,  „Pol-Gor” 
Gorlice, „Spartakus Moduł” Gorlice, 
„Hanmart” Gorlice. System gier 
„każdy z każdym”.  Planowane zakoń-
czenie ligi 26 kwietnia 2010r.

MISTRZOSTWA GIMNA-
ZJÓW W PIŁCE RĘCZNEJ – Hala 
OSiR Gorlice

Dziewczęta – 24.02. br. – 
Mistrzem rozgrywek został zespół z 
Gimnazjum nr 4 na drugim miejscu 
uplasowało się Gimnazjum nr 6 a na 
trzecim – Gimnazjum nr 5. Pozostałe 
miejsca Gimnazjum nr 3 i 1. Chłopcy 
– 9.03. br. – Klasyfikacja przedstawia 
się następująco: I – Gimnazjum nr 5, 
II – Gimnazjum nr 1, III – Gimnazjum 
nr 6, IV – Gimnazjum nr 4, V – Gim-
nazjum nr 3.

MISTRZOSTWA SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH W PIŁCE RĘCZNEJ 
– Hala OSiR Gorlice

Dziewczęta – 22.02. br. – Zwy-
cięstwo wywalczyły dziewczęta z SP 
nr 4, druga pozycja przypadała SP nr 

6. Chłopcy – 23.02. br. – Mistrzostwo 
uzyskali chłopcy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1, dalsze miejsca SP nr 4, SP 
nr 6, SP nr 3, SP nr 5. 

II REGIONALNY TURNIEJ 
ZIEM GÓRSKICH „FUTSAL” O PU-
CHAR DYREKTORA OSiR – 7.03. 
br. – HALA OSiR Gorlice.

Do turnieju zostały zaproszone 
cztery zespoły: „Tubek Granit „ Łużna 
– zwycięzca rozgrywek edycji piłki 
nożnej FUTSAL – extra ligi 209/2010, 
„Podhale” Nowy Targ, „Czarne Pumy” 
Zakopane, Straż Graniczna „Hortex” 
Nowy Sącz. Spotkania rozgrywane 
były system „każdy z każdym”. Po 
ciekawych i trzymających w napięciu 
spotkaniach zwycięstwo wywalczył 
zespół z Łużnej, drugie miejsce przy-
padło zawodnikom z Nowego Targu 
tuż za nimi Czarne Pumy Zakopane,   
natomiast  ostanie miejsce przypa-
dło sportowcom z Nowego Sącza. 
Wszystkie zespoły otrzymały puchary 
i dyplomy, które wręczał dyrektor 
OSiR Gorlice Piotr Apollo.

 MISTRZOSTWA W PIŁCE 
NOŻNEJ „FUTSAL” SZKÓŁ PODSTA-
WOWYCH klas I-IV – 18.03. br. – Hala 
OSiR Gorlice

Rozgrywki najmłodszych 
chłopców cieszyły się zaintereso-
waniem szkół. Zwycięstwo uzyskała 
Szkoła Podstawowa nr 4, drugie 
miejsce – SP nr 5, trzecie SP nr 6, 
czwarte – SP nr 3. Zwycięski zespół 
otrzymał puchar, wszystkie szkoły 
dyplomy.  

EWA WOJCIECHOWSKA


