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Wszystkim Paniom - Gorliczankom,
z okazji Dnia Kobiet,
by spełniły się marzenia,
zdrowie dopisywało,
uśmiechu, radości nie brakowało -
życzą - burmistrz Witold Kochan
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał
radni i Rada Redakcyjna "Kuriera".
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K U R I E R  G O R L I C K I

Jednocześnie Mosty Staro-
sty symbolizują integrującą rolę 
kultury ponad wszelkimi podzia-
łami i nierozerwalną więź twórców 
z ich „Małą ojczyzną”. W tym roku 
statuetkę Mosty Starosty 2011, z 
rąk strosty Mirosława Wędrycho-
wicza, otrzymał Leszek Zegzda – 
za osobisty wkład i zaangażowanie 
w dzieło ratowania dziedzictwa 
kulturowego, w tym szymbarskie-
go kasztelu. Natomiast wyróżnie-
nia otrzymali: Delia Fusek – za 
osiągnięcia w dziedzinie animacji 
kultury Biecza; Iwona Strusińska 
– Dziewic - za osiągnięcia w kie-
rowaniu Młodzieżowym Teatrem 
Eksperymentalnym Shade; Stefan 
Hładyk – za osiągnięcia w promo-
waniu kultury łemkowskiej; ks. 
Stanisław Pałka - za osiągnięcia w 
ratowaniu i rewitalizacji zabytków 
kultury narodowej; Stanisław 
Szymański – za popularyzację 

MOSTY STAROSTY I PRZĘSŁO 
W KASZTELU W SZYMBARKU

5 lutego br. w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasz-
tel w Szymbarku odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród 
Mosty Starosty, której intencją jest uhonorowanie wybitnych twórców 
i działaczy kultury żyjących i tworzących na Ziemi Gorlickiej oraz tych, 
którzy z ziemią tą czują się w sposób szczególny związani, pracują na 
rzecz propagowania jej dorobku kulturowego i jego ochrony.

walorów kulturowych powiatu 
gorlickiego; Andrzej Grabowski – 
za osiągnięcia na polu działalności 
literackiej.

Po raz pierwszy starosta 
Mirosław Wędrychowicz wrę-
czył także nagrodę „Przęsło” dla 
młodych twórców kultury, wyja-
śniając, że „Przęsło, czyli część 
mostu - to początek i nadzieja, 
a równocześnie szansa na ciąg 
dalszy, na dalsze budowanie i 
rozwój talentu”. Pierwsze „Przę-
sło” otrzymał Młodzieżowy Teatr 
Eksperymentalny Shade z Gorlic.

Uroczystość uświetnił kon-
cert Kwartetu Camerata – inau-
gurując XVIII Mistrzowski Kurs 
Kwartetów Smyczkowych. grali: 
Włodzimierz Promiński – I skrzyp-
ce, Andrzej Kordykiewicz – II 
skrzypce, Piotr Reichert – altówka, 
Roman Hoffman – wiolonczela. 

MARSZAŁEK MAŁOPOLSKI W GORLICACH
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

Godziny pracy Urzędu: po nie dzia łek 
8.00-16.00, wtorek - pią tek 7.30-
15.30 Bur mistrz - Witold Kochan, 
Z-ca Bur mi strza - Janusz Fugiel, Se-
kretarz - 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 Przestrzen-
nej - 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 Ze-
wnętrznych - 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. Rzecznik Prasowy - Jakub Krzy-
szycha, wew. 229

11. Radca Prawny - tel. wew. 223.
12. Samodzielne Sta no wi sko d/s 

BHP, Henryk Ję drze jow ski, tel. 
wew. 285.

13. Samodzielne Stanowisko d/s 
Audytu - Daniel Janeczek, wew. 
253.

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

15. 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.

16. 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: wtorek  13.30  15.30, Zca 
Burmistrza Środa  14.00  15.30

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

11 lutego br. gościł w Gor-
licach marszałek Województwa 
Małopolskiego Marek Sowa. Z 
inicjatywy burmistrza Witolda 
Kochana, w gorlickim ratuszu zor-
ganizowano spotkanie Marszałka z 
władzami samorządowymi powia-
tu gorlickiego.

 W spotkaniu z Marszałkiem 
uczestniczyli m.in.  wójtowie i 
burmistrzowie z gmin powiatu 
gorlickiego, starosta gorlicki, człon-
kowie prezydium Rady Miasta i 
Rady Powiatu oraz radni Sejmiku 
Małopolskiego - Leszek Zegzda i 
Paweł Śliwa. Gościem specjalnym 
konferencji był senator Janusz 
Sepioł.

Formuła spotkania przewidy-
wała dyskusję na tematy dotyczące 
współpracy samorządów gminnych 
i powiatowego z Zarządem Woje-
wództwa Małopolskiego. Burmistrz 
Witold Kochan zaprezentował  za-
gadnienia związane bezpośrednio 
z funkcjonowaniem gorlickiego 
samorządu i odnoszące się do 
problemów mieszkańców naszego 
miasta. 

Wśród kwestii poruszanych 
przez Burmistrza w rozmowie z 
marszałkiem Sową, można wy-
mienić min.: starania o skomu-
nikowanie z drogą krajową nie-
zagospodarowanej części strefy 
przemysłowej w Gliniku; likwidacja 
osuwiska na drodze wojewódzkiej 
przy ul. Dukielskiej; kwestie budowy 
chodników przy drogach woje-
wódzkich na ulicach Skrzyńskich 
i Stróżowskiej; regulacja statusu 
ul. Legionów; regulacja cieków 
wodnych administrowanych przez 
Małopolski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych; starania o moderni-
zację sztucznego lodowiska.

Licznych pytań, jak również 
podziękowań za efekty dotychcza-
sowej współpracy, nie zabrakło 
również ze strony innych zabiera-
jących głos w dyskusji samorzą-
dowców.

Warto poinformować, że dzień 
wcześniej wizytę w Gorlicach złożył 
również członek zarządu Wojewódz-
twa Małopolskiego Witold Latusek, 
odpowiedzialny m.in. za rozwój bazy 
sportowej w Małopolsce. Witold La-
tusek zapoznał się m.in. ze aktualnym 
stanem i sposobem funkcjonowania 
gorlickiego lodowiska.

15 lutego br. w sali Urzędu Stanu Cywilnego obradowała 
Młodzieżowa Rada Miasta. Było to pierwsze spotkanie młodych 
radnych z nowym burmistrzem Witoldem Kochanem i nowym 
opiekunem ze strony gorlickiej Rady Miasta, wiceprzewodniczącą 
Mariolą Migdar.

Burmistrz zapewnił, iż z uwagą będzie słuchał propozycji zgła-
szanych przez gorlicką młodzież. Podkreślił  również, że często będzie 
wykorzystywał formułę konkursu otwartego – formy prowadzenia kon-
sultacji społecznych. Młodzieżowa Rada Miasta skupia reprezentantów 
wszystkich gorlickich gimnazjów. Jej skład jest corocznie uzupełniany 
– starszych uczniów, odchodzących do szkół ponadgimnazjalnych, 
zastępują nowi przedstawiciele. W trakcie tego pierwszego spotka-
nia z nowym opiekunem, Mariolą Migdar, nakreślony został zakres 
działalności MRM. Uczniowie zaproponowali realizację kilku nowych 
inicjatyw, m.in. zacieśnienie współpracy z młodzieżą z Bardejowa, akcja 
porządkowania miasta podczas kwietniowych obchodów Dni Ziemi, 
organizację międzyszkolnych warsztatów artystycznych i zawodów 
sportowych oraz  propagowanie praktycznych umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy. Termin następnego posiedzenia Rady wyznaczono 
na marzec 2011 roku.

5 lutego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, 
wiceburmistrz Gorlic Janusz Fugiel otrzymał z rąk ministra spraw 
wewnętrznych Jerzego Millera promesę gwarantująca udzielenie 
przez MSWiA dotacji w kwocie 100 tys. zł na usuwanie skutków 
ubiegłorocznej powodzi. To pierwsza obietnica finansowa złożona 
miastu Gorlice ze strony MSWiA po powodzi z 2010 roku. Do tej pory 
Gorlice nie otrzymały jeszcze wsparcia z ministerstwa na odbudowę 
szkód wyrządzonych wówczas w infrastrukturze komunalnej. 

 Środki na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy 
celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu 
wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim. 
Otrzymane dofinansowanie muszą przeznaczyć na odbudowę tych 
obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji 
wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komu-
nalnej. Pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowali 
listę rankingową samorządów, które mogą starać się o środki w 2011 
roku. Przy opracowywaniu listy uwzględniono okres od 2008 – 2010 
roku. Zgodnie z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, na liście znalazły się gminy i powiaty, w których w roku 
wystąpienia klęski żywiołowej straty w infrastrukturze wyniosły co 
najmniej 5% w stosunku do dochodów własnych.

MARSZAŁEK MAŁOPOLSKI W GORLICACH POPOWODZIOWA PROMESA

OBRADOWAŁA MŁODZIEŻOWA 
RADA MIASTA

fot. P. Gajda
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Była to nagroda za ich wiedzę 
z fizyki, którą się wykazali biorąc 
udział w II edycji projektu Kapitału 
Ludzkiego – „Odkrywać nieznane, 
tworzyć nowe – program rozwijania 
zainteresowań fizyką”. Spełnili swoje 
marzenie – podróż przez Niemcy i 
Austrię do Szwajcarii. Zwiedzili: Zu-
rych – potęgę bankową, najgwarniej-
sze miasto Szwajcarii. Spacerowali 
Bahnhofstrasse – najelegantszą ulicą 
Zurychu, pod którą podobno ciągną 
się bankowe skarbce, wypchane po 
brzegi srebrem i złotem, zwiedzali 
Fraumunster – XIII-wieczną katedrę 
(Munsterplatz) z witrażami w prezbi-
terium autorstwa Marca Chagalla, 
ukończonymi w 1970 r., XIII-wieczną 
wieże St. Peterhofstatt (kościół św. 
Piotra), z największym zegarem w 
Europie – jego tracza ma średnicę 
8,7 m, Wasserkirche – kościół usy-
tuowany na rzece Limmat, łączący 
oba jej brzegi, Ratusz.

We Francji zwiedzili Anne-
cy – stolicę departamentu Górnej 
Sabaudii, jedno z najstarszych i 
zarazem najpiękniejszych miast 
Sabaudii. Położone u podnóża Alp 
Francuskich, nad brzegiem jeziora 
o tej samej nazwie, jest popularnym 
ośrodkiem sportów wodnych i nar-

Konkurs zainicjowała w ubie-
głym roku Ewa Bugno, doradca 
metodyczny języka polskiego Powia-
towego Centrum Edukacji, polonistka 
z gorlickiej „Czwórki”, podnosząc 
konkurs szkolny do rangi powiato-
wego. Duża ilość uczestników  w 
ubiegłym i bieżącym roku rokuje, że 
ta poetycka impreza na stałe wejdzie 
do kalendarza kulturalnego miasta 
i powiatu. W jury zasiadały: Ewa 
Bugno, członkowie – zamiennie w 
różnych kategoriach wiekowych – 
Renata Kochan, Dominika Kubala, 
Stanisława Baliszewska i Małgorzata 
Bania. Główna nagroda w każdej kate-
gorii wiekowej nosiła nazwę Nagrody 

Rozstrzygnięty został konkurs Burmistrza Gorlic na przedstawienie 
koncepcji organizacji „Dni Gorlic 2011”. Wszyscy chętni mogli przesyłać swoje 
propozycje do 10 lutego br. Wpłynęło 35 propozycji. Konkurs przeprowadzono 
w dwóch kategoriach –  pomysł na jedną z atrakcji imprezy (tutaj wpłynęło 18 
propozycji) oraz pomysł na organizację całej imprezy (17 propozycji).  Konkurs 
został rozpisany w celu zaktywizowania społeczności lokalnej, uatrakcyjnienia 
oferty kulturalnej Miasta oraz uzyskania wiedzy na temat możliwie najpopu-
larniejszej formuły przeprowadzenia „Dni Gorlic 2011”.  Wyboru zwycięzców 
dokonała komisja konkursowa, biorąc pod uwagę m.in. oryginalność zapro-
ponowanych w koncepcji rozwiązań, przedstawienie konkretnych sposobów 
realizacji projektu, przybliżonego kosztorysu, możliwości wykorzystania po-
mysłu podczas Dni Gorlic 2011. Przypomnijmy, że tegoroczne święto miasta 
odbędzie się w dniach 2 - 3 maja 2011 roku. Głównym organizatorem  imprezy 
jest Gorlickie Centrum Kultury. Ostatecznie najlepszą ocenę uzyskał projekt Anny 
Gogoli. Zwycięzca w tej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł. W 
nagrodzonej pracy można odnaleźć elementy uwzględniające historię Gorlic, 
jego walory kulturowe oraz elementy współczesnych form rozrywki. Projekt 
zakłada  podział imprezy na bloki tematyczne, wyróżnia m.in. „Bitwę Południa”, 
„Kulturalne Popołudnie” i „Noc Światła”. Bardzo precyzyjnie wskazuje i określa 
również harmonogram imprezy i założenia budżetowe. W drugiej kategorii – 
przedstawienie pomysłu na organizację jednej z kategorii imprezy - zwyciężył 
pomysł Przemysława Kusia na organizację I Gorlickiego Festiwalu Gier Plan-
szowych. Zwycięzca tej kategorii otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

GIMNAZJALIŚCI I LICEALISTA Z 
GORLIC W EUROPEJSKIM CENTRUM 
BADAŃ JĄDROWYCH W GENEWIE

Dwóch gorlickich gimnazjalistów – Jakub Foltyn z Gimnazjum 
nr 4 i Jakub Krężel z Gimnazjum nr 6 – oraz licealista z LO „Kro-
mer” – Krzysztof Janusz uczestniczyli w dniach 12.02-19.02. br. w 
niezwykłej podróży do Europejskiego Centrum Badań Jądrowych 
(CERN) w Genewie, w Szwajcarii.

ciarskich. Liczne, malownicze kanały, 
połączone uroczymi mostami nadają 
miastu specyficznego charakteru – 
nazywane są alpejską Wenecją. 

W Genewie zwiedzili i odbyli 
warsztaty Europejskiej Organizacji 
Badań Jądrowych CERN, gdzie przy 
stolikach siedzą fizycy i inżynierowie z 
całego świata. Zwiedzali tez Genewę, 
miasto zwane „miastem pokoju” ze 
względu na ogromną ilość placówek 
dyplomatycznych, Pałac Narodów. 
Dużym przeżyciem była wycieczka 
do Chamonix we Francji, miejscowo-
ści olimpijskiej u stóp najwyższych 
szczytów alpejskich. W tej niezwykłej 
podróży był też spacer po Lozannie, 
zwiedzanie Starego Miasta, Muzeum 
Olimpijskiego, gdzie historia igrzysk 
olimpijskich przedstawiana jest na 
filmach (także trójwymiarowym w 
Sydney) oraz w formie prezentacji 
komputerowych. 

Pełni wrażeń osobistych, 
przeżyć powrócili do Polski, do 
Gorlic, do domów rodzinnych i szkół, 
przekonani, że warto mieć marzenia, 
pasje i sięgać „tam, gdzie wzrok 
nie sięga, łamać, czego rozum nie 
złamie…”.

Roman Dziubina

"MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ"
KONKURS RECYTATORSKI

22 lutego br. w Powiatowym Centrum Edukacji w Gorlicach odbył 
się II Powiatowy Konkurs Recytatorski „Miłość niejedno ma imię”, pod 
honorowym patronatem kierownika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego – Aleksandra Augustyna. Uczestniczyli w nim młodzież 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gor-
lickiego, łącznie ponad 80 osób. A było o co powalczyć. Piękne nagrody 
książkowe dla laureatów ufundował Urząd Miejski w Gorlicach.

Kierownika Wydziału Oświaty.

 W kategorii szkół podstawo-
wych – pierwsze miejsce otrzymała 
Natalia Gierut z SP w Klęczanach, 
drugie - Magdalena Tatko z SP nr 6 w 
Gorlicach, trzecie - Jan Ryndak z SP nr 
3 w Gorlicach. W kategorii gimnazjów: 
pierwsze miejsce - Rafał Stabach z 
Gimnazjum nr 4 w Gorlicach, drugie 
- Kinga Markowicz z MDK, trzecie 
- Katarzyna Kwilosz z Gimnazjum 
nr 6 w Gorlicach. W kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych zwyciężyła 
Monika Bubniak z I LO w Gorlicach, 
drugie miejsce zajęła Joanna Kłusek z 
ZS  nr 1 w Gorlicach, trzecie - Urszula 
Załęska z I LO w Gorlicach. 

POMYSŁ NA ŚWIĘTO MIASTA – 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
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Tereny zielone w obrębie Sta-
rówki wymagają gruntownej wymia-
ny. Krzewy i drzewa znajdujące się 
dotąd w obrębie Rynku (roślinność 
w przeważającym stopniu iglasta) 
kończyły powoli swoją biologiczną 
żywotność i walory estetyczne. 

Władze miasta zapewniają, 
że w miejscach, gdzie obecnie 
wycinana jest roślinność, pojawią 
się nowe nasadzenia – m.in. tereny 
wzdłuż pierzei kamienic przy Rynku 
zostaną uzupełnione szpalerowymi 
nasadzeniami głogów, a w obrębie 
tarasów z niską zielenią zakłada 
się zasadzenie atrakcyjnej, trwałej, 

Urząd Miejski w Gorlicach podaje planowane zamierzenia 
w zakresie funkcjonowania placów targowych:

1. Po oddaniu do użytku zrewitalizowanego Placu Dworzysko 
przewiduje się przenieść tam z powrotem handel, obecnie 
umiejscowiony na placu przy ul. Mickiewicza - dawna tar-
gowica (lipiec 2011 roku).

2. Plac targowy przy ul. Ogrodowej planowany jest do wykorzy-
stania na inne cele, a handel na nim przewiduje się zakończyć 
z chwilą uruchomienia Jarmarku Pogórzańskiego (II kwartał 
2011roku).

3. Tymczasowy plac targowy przy ulicy Sienkiewicza przewiduje 
się zamknąć dla handlu z chwilą uruchomienia Jarmarku 
Pogórzańskiego.

4. Z posiadanych informacji wynika, że prywatni inwestorzy 
planują utworzenie na terenie miasta dodatkowych placów 
targowych.

 Od 11 lutego ulica została 
oddana do dyspozycji kierowców. 
W związku z tym nastąpił w tym 
miejscu powrót do organizacji  
ruchu sprzed modernizacji – 
przejazd jednokierunkową ulicą 
Wróblewskiego do Rynku, wy-
łączenie z ruchu fragmentu ul. 3 
Maja. Pojazdy na ul. Wróblew
skiego, inaczej niż dotychczas, 
będą parkować równolegle do 
krawężników.

Wykonano kanalizację sa-
nitarną przy ul. Karwacjanów i ul. 
Św. Mikołaja, aktualnie prowa-
dzone są tam prace przy instalacji 
wodociągowej. Kończone są prace 
przy instalacji gazowej w ulicy 
Stróżowskiej (prowadzone obok 

Rewitalizacja Starówki
Do połowy lutego trwały prace przy rewitalizacji gorlickiej Starówki. Zakończono już przebudowę 

ul. Wróblewskiego.

projektu rewitalizacji), po nich, już wkrótce,  przyjdzie czas na roboty drogowe. Na ulicy Krętej trwa mon-
taż schodów blokowych. Jeżeli utrzyma się dobra pogoda, montowane będą również stragany na Placu 
Dworzysko (nie będzie już możliwe parkowanie na placu) oraz rozpoczęte zostaną prace przy sieci ciepłow-
niczej w Rynku. Nastąpiła rozbiórka płyt na fragmencie placu u wylotu ul. Wróblewskiego pod planowany 
pawilon. Postęp robót jest oczywiście w dużej mierze zależny od warunków klimatycznych – prognozy na 
najbliższe dni nie są zbyt optymistyczne. Na trwałą poprawę pogody (co najmniej dwa tygodnie dodatniej 
temperatury) czekają prace wykończeniowe przy ulicy Mickiewicza.  W perspektywie najbliższego miesiąca 
można oczekiwać zakończenia prac przy instalacjach sieciowych na ulicach Karwacjanów i św. Mikołaja, 
rozpoczęcia robót przy przebudowie sieci na ul. Piłsudskiego, zakończenia modernizacji ulicy Krętej, za-
sadniczego postępu prac na ulicach Stróżowskiej i Mickiewicza, a także rozpoczęcia przebudowy kładki nad 
ulicą Mickiewicza. Zostanie też przeniesiony pomnik gorlickiej mieszczki. Rzeźba będzie jednak wcześniej 
poddana pracom renowacyjnym – będzie oczyszczana i odkwaszana. Ponadto wymienione zostaną m.in. 
kran i naczynie, do którego trafia woda. 

Informacja na temat 
placów targowych

BĘDZIE ZIELONO

łatwej w utrzymaniu, odpowiedniej 
do warunków miejskich, a przy 
tym zróżnicowanej dekoracyjnie 
roślinności.

Wymiana zieleni, polegająca 
głównie na wymianie drzew o złym 
stanie zdrowotnym, następuje tak-
że przy ulicach w pobliżu Rynku. 
W ich miejsca  pojawią się nowe 
nasadzenia i trawniki. Także pozba-
wiony dotąd zieleni Plac Dworzysko 
zyska nowy szpaler niskich drzew 
– głogów. 

Po zakończeniu prac, zieleni 
na Rynku i w jego okolicach na 
pewno nie zabraknie.

Wycinka starych drzew i krzewów na Rynku wywołała wśród części 
mieszkańców niepokój i obawy, że zniknie zieleń z centrum miasta. Chcieliśmy 
uspokoić gorliczan. Przy rewitalizacji gorlickiej Starówki, nadarza się okazja 
do gruntownej modyfikacji wyglądu terenów zielonych w centrum miasta. 

fo
t. 

P.
 G

aj
da



Str. 6 Luty 2011 

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

W piśmie kierowanym z De-
partamentu Środowiska, Rolnictwa i 
Geodezji Urzędu Marszałkowskiego 
Burmistrz został poinformowany, 
iż zasadnym jest przeprowadzenie 
regulacji cieku, w związku z czym 
Małopolski Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych w Krakowie 
wprowadzi wykonanie niezbędnej 
dokumentacji projektowej do planu 
zadań przewidzianych do realizacji 
w 2011 roku. Szacunkowy koszt 
wykonania projektu budowlanego, 

GDDKiA pozytywnie odnio-
sła się do wniosku burmistrza o 
poprawę bezpieczeństwa ruchu i 
wykonanie sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu drogi krajowej 28 (ul. 
Biecka), drogi wojewódzkiej 979 (ul. 
Skrzyńskich) oraz drogi powiatowej 
K1486 (ul. Zakole).

Poinformowała, że została 
przeprowadzona ocena konieczności 
zastosowania sygnalizacji świetlnej 

Wkrótce rozpocznie się bu-
dowa układu komunikacyjnego na 
terenie strefy gospodarczej przy ul. 
Bieckiej. Przedsięwzięcie realizowane 
będzie z udziałem 80 % środków 
finansowych z dotacji rozwojowej w 
ramach Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 
2007 – 2013 .

Na zadanie została opraco-
wana dokumentacja projektowa i 

DOBRE WIEŚCI
Skrzyżowanie ulic Bieckiej - Skrzyńskich - Zakole

Burmistrz Witold Kochan podjął ważny temat w układzie komunika-
cyjnym Gorlic – feralne skrzyżowanie ulic: Bieckiej, Zakole i Skrzyńskich. Pi-
smo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym domagał 
się podjęcia stanowczych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu wspomnianych ulic, odniosło pozytywny skutek.

do sterowania ruchem na skrzy-
żowaniu, która wykazała koniecz-
ność sygnalizacji w tym miejscu. 
Skrzyżowanie zostało zgłoszone do 
planu zadań z zakresu poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego pn. 
Redukcja Liczby Ofiar Śmiertelnych, 
na lata 2011 – 2013. Realizacja zależy 
głównie od przyznanych z warszaw-
skiej centrali GDDKiA środków na 
ten cel.

Rozmowy bezpośrednie 
i korespondencja burmistrza 
Witolda Kochana z  krakowskim 
oddziałem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad dały 
oczekiwany skutek. Będzie korekta 
w organizacji ruchu na tej drodze 
krajowej.

Wkrótce Urząd Miasta roz-
pisze przetarg na projekt, który 
przewiduje korektę skrzyżowania 

Z „LIDLA” NA UL. PARKOWĄ
Od kilku lat pojawiał się temat konieczności sensownych roz-

wiązań w układzie komunikacyjnym na skrzyżowaniu na Zawodziu 
– skrętu na obwodnicę dla osób chcących wyjechać spod „Lidla”, 
stacji paliw Statoil czy hali sportowej. Dotychczasowe, zwłaszcza 
znak zakazu, był przyczyną zwiększenia ilości samochodów na 
skrzyżowaniu świetlnym ulicy Sienkiewicza.

drogi krajowej – ul. Parkowa – 
bezpośredniego skomunikowania 
gorlickich obiektów sportowych i 
„Lidla” z drogą krajową. Obecnie 
nie ma wyjazdu spod „Lidla” na ul. 
Parkową. Gdy pojawi się skręt w 
prawo, nastąpi częściowe rozłado-
wanie zatorów na skrzyżowaniu na 
Zawodziu. Rozwiązanie nie będzie 
kosztowne i może być zrealizowa-
ne w krótkim terminie. 

Wykonawcą dokumentacji 
projektowej oraz robót  była 
– firma Pasadyn – Zakład Usłu-
gowo – Handlowy z siedzibą w 
Rzuchowie, Gmina Pleśna. Ro-
boty zostały wykonane w ciągu 
czterech miesięcy, do 8 lutego br. 
Ogólny koszt  zadania  zamknął 
się w kwocie  278 367 złotych. 
W ramach realizacji tej inwestycji 
wykonano most żelbetowy na 
potoku Figa, posadowiony na 

Odbudowa mostu na potoku Figa
Zakończona została realizacja inwestycji w ramach zamówie-

nia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej prze-
budowy wraz z wykonaniem mostu na potoku Figa w Gorlicach”.

fundamencie betonowym. Odbu-
dowane zostały przyczółki mostu, 
wykonano konstrukcję wraz z 
płytą nośną o nawierzchni z masy 
asfaltowej oraz umocniony został 
płytami betonowymi szczelinowy-
mi brzeg potoku w obrębie mostu.  
Całkowita długość obiektu wynosi 
9,5 m, szerokość 4,3 m, w tym 
jezdni 3,86 m. Szczeblinkowe 
balustrady stalowe mają wyso-
kość 1,10 m.

BĘDZIE REGULACJA 
POTOKU „OD DŁUGOSZA”

17 lutego br. odbyła się wizja lokalna na potoku „Od Dłu-
gosza”, w miejscach, w którym potok czyni spustoszenia podczas 
powodzi. Uczestniczyli w niej m.in. zastępca dyrektora Małopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Krzysztof 
Hofbauer i burmistrz Gorlic Witold Kochan. Wizyta wicedyrektora 
MZMiUW w Gorlicach to pokłosie interwencji podjętej przez bur-
mistrza zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i w krakowskim 
Zarządzie Melioracji odnośnie regulacji potoku „Od Długosza”. Od 
wielu lat potok, przy obfitych opadach deszczu, czyni duże szkody w 
gospodarstwach położonych przy ulicy Kochanowskiego w Gorlicach. 
Interwencje przyniosły długo oczekiwane decyzje.

wraz z uzyskaniem wymaganych 
decyzji wynosi ok. 80.000 zł. Koszty 
wykonania robót budowlano – mon-
tażowych szacuje się natomiast na 
ok. 1,4 mln zł. Według deklaracji 
Urzędu Marszałkowskiego, Mało-
polski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych poczyni starania, aby w 
oparciu o opracowaną w bieżącym 
roku dokumentację wprowadzić 
przedmiotowe prace regulacyjne na 
potoku „Od Długosza” do realizacji 
w 2012 roku.

UKŁAD KOMUNIKACYJNY W STREFIE
uzyskana decyzja o zezwoleniu na 
realizację. Trwają  postępowania 
przetargowe na realizację inwestycji 
i pełnienie funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Inwestycja obejmuje przebu-
dowę łącznika ulicy Bieckiej w ulicą 
Chopina wzdłuż potoku Muchówka, 
układ drogowy na terenie strefy oraz 
skrzyżowanie drogi krajowej nr 28 – 
ulicy Bieckiej z ulicą Przemysłową na 

terenie strefy. W rojektowanym ukła-
dzie komunikacyjnym będzie ulica o 
szerokości jezdni 6 m,  jednostronny 
chodnik - 2 m, dwa parkingi na 53 
miejsca parkingowe oraz skrzyżo-
wanie ulicy na terenie strefy z drogą 
krajową nr 28 – ulicą Biecką.

Przewidywana długość dróg 
układu komunikacyjnego wynosić 
będzie ok. 2600 m. Projektowana 
droga połączona zostanie z istnie-

jącym układem komunikacyjnym:  
z ulicą Chopina, poprzez istniejącą 
ulicę Młyńską z ulicą Bieckią oraz po-
przez zaprojektowane skrzyżowanie  
równieżz ulicą Bieckią - drogą krajo-
wą nr 28  relacji Zator - Medyka.

Poza budową układu komu-
nikacyjnego przewiduje się wykonać 
roboty towarzyszące:  kanalizację 
deszczową, oświetlenie, przebudo-
wę sieci (gazowej, energetycznej, 
teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej,  
wodociągu).
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VI ZWYCZAJNA SESJA 
RADY MIASTA

24 lutego br. na swoim szóstym posiedzeniu zebrała się Rada 
Miasta Gorlice. Radni przyjęli porządek obrad, protokół z obrad 
poprzedniej sesji, wysłuchali odpowiedzi na interpelacje zgłoszone 
na poprzedniej sesji oraz podjęli 15 uchwał.

 DZIAŁKI POD PARKINGI, 
ZATOKĘ AUTOBUSOWA, DROGI, 
BUDOWNICTWO MIESZKALNE

Kilka z nich dotyczyło przy-
stąpienia do zmiany Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, nabycia na rzecz 
Miasta Gorlice gruntów, przyjęcia 
na rzecz Miasta Gorlice w drodze 
darowizny nieruchomości grun-
towych oraz sprzedaży nierucho-
mości gruntowych stanowiących 
własność Miasta Gorlice. Radni 
wyrazili zgodę na nabycie od 
osoby fizycznej nieruchomości 
gruntowej położonej przy ul. Ko-
ściuszki celem urządzenia drogi 
wewnętrznej, co jest wnioskiem 
mieszkańców ul. Kościuszki – 
bocznej. 

Wyrażono też zgodę na 
nabycie gruntu przy ul. 11-go 
Listopada. Będzie to prawna regu-
lacja terenu przeznaczonego pod 
parking zlokalizowany pomiędzy 
Policją a MPGK. Podobną uchwałą 
nabyto grunt przy ul. Dukielskiej 
z przeznaczeniem pod zatokę 
autobusową.

Niezmiernie oczekiwaną jest 
uchwała umożliwiająca nabycie na 
rzecz Miasta Gorlice 12 działek po-
łożonych przy ul. Biechońskiego. 
Będzie wreszcie możliwość wyko-
nania drogi dojazdowej – bocznej 
ul. Biechońskiego – w kierunku 
nieruchomości zabudowanych i 
przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową.

Dwoma uchwałami radni 
wyrazili zgodę na sprzedaż nieru-
chomości gruntowych stanowią-
cych własność Miasta Gorlice. 
Pierwsza wyraża zgodę na sprze-
daż w drodze przetargu ustnego 
ograniczonego nieruchomość 
gruntowej zabudowanej boksem 
garażowym przy ul. Krasińskiego, 
natomiast druga – przy ul. Cho-
pina – umożliwi nabycie działki 
przeznaczonej pod tereny zabudo-
wy mieszanej w drodze przetargu 
nieograniczonego. Uchwały doty-
czące zmian Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go umożliwią przekwalifikowanie 
terenów przy ul. Reja z terenów 
drogi wewnętrznej na tereny 
jednorodzinnego budownictwa 
mieszkalnego oraz terenów przy 
ul. Kościuszki i Reymonta umoż-
liwi przeznaczenie budynku wie-
lorodzinnego, twz. retencyjny, do 
funkcji admistracyjno-biurowej, 
wykonanie remontu i przeznacze-
nie dla MOPS. 

Druga z tych uchwał daje 
możliwość przekwalifikowania 
działek rolnych przy ul. Sosnowej 
na tereny budownictwa mieszka-
niowego jednorodzinnego – bu-
dowy domów dla dzieci właścicieli 
działek rolnych.

Dwie kolejne uchwały 
umożliwią przyjęcie na rzecz Mia-
sta Gorlice w drodze darowizny 
nieruchomości gruntowej przy 
ul. Krasińskiego, stanowiącej 
własność SM „Krasińskiego”, z 
przeznaczeniem pod rozbudo-
wę parkingów oraz przebudowę 
łącznika ul. Krasińskiego z ul. 
Rzeźniczą. 

Ponadto na VI Zwyczajnej 
Sesji uchwałą przyjęto plany pracy 
Komisji Rady Miasta na rok 2011 
oraz zarządzono wybory do Za-
rządów Osiedli na terenie Miasta 
Gorlice. To właśnie Rada Miasta 
Gorlice zarządza wybory do orga-
nów Zarządów Osiedli w terminie 
6-ciu miesięcy od dnia wyborów 
Rady Miasta. Wszystkim dotych-
czasowym przewodniczącym 
12 Zarządów Osiedli burmistrz 
Witold Kochan i przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Musiał złożyli 
podziękowanie za 4 - letnią pracę 
społeczną na rzecz miasta Gorlice 
i lokalnej społeczności. Do życzeń 
dołączone były upominki, m.in. 
album "Gorlice - jest takie miejsce 
na ziemi". 

NIE SKORZYSTALI Z ZA
PROSZENIA

Poza porządkiem obrad, 
miało się odbyć spotkanie władz 
miasta i radnych z przedstawi-
cielami Grupy Kapitałowej FM 
„Glinik” S.A. – Zarządu FM „Gli-
nik”, Rady Nadzorczej FM „Gli-
nik”, Zarządu Inwest Glinik Sp. 
z o.o., Rady Nadzorczej „Inwest 
Glinik” oraz wszystkich związków 
zawodowych FM „Glinik” S.A. 
Zaproszenie do takiego spotkania 
wystosowali: burmistrz Witold 
Kochan i przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Musiał celem 
przedstawienia obecnej sytuacji 
w Grupie Kapitałowej FM „Glinik” 

S.A., gdyż „Los spółki dla miasta 
jest bardzo ważny, bowiem pra-
cuje w niej wiele osób będących 
w wielu przypadkach jedynym ży-
wicielem rodziny, a docierające do 
nas informacje są niepokojące”.

Niestety na sesje Rady 
Miasta nie przyszedł nikt z Za-
rządu spółki oraz ze związków 
zawodowych. W piśmie skie-
rowanym na ręce Burmistrza i 
Przewodniczącego Rady Miasta 
władze „Glinika” zwracają uwagę, 
że „spółki Grupy Kapitałowej „Gli-
nik” są spółkami, które nie mają 
charakteru spółek publicznych, a 
udzielanie informacji związanych 
z ich funkcjonowaniem objęte 
jest tajemnicą handlową, poza 
informacjami umieszczanymi w 
rejestrze przedsiębiorców KRS. 
Gmina Miejska Gorlice nie po-
siada natomiast udziałów, ani też 
akcji w żadnej ze spółek Grupy 
Kapitałowej. Z tych względów nie 
jesteśmy uprawnieni do udzie-
lania szeregu oczekiwanych od 
nas informacji. Ze swojej strony 
możemy zapewnić, że organy 
spółek Grupy Kapitałowej prowa-
dzą w sposób odpowiedzialny i 
rozważny sprawy spółek i podej-
mują wszelkie możliwe działania 
mające na celu przeciwdziałanie 
obecnej trudnej sytuacji. „Glinik” 
boryka się z dużymi problemami 
od końca 2008 r. i dziwić może 
obecne wzmożenie zainteresowa-
nia lokalnych władz oraz mediów 
tymi problemami. Może to mieć 
ponadto niekorzystny wpływ na 
prowadzone rozmowy i negocjacje 
z potencjalnymi inwestorami”. 

W jeszcze bardziej zdecydo-
wanym tonie jest motywacja Mię-
dzyzakładowego Autonomicznego 

Związku Zawodowego Pracowni-
ków inżynieryjnych, Technicznych 
i Ekonomicznych FM „Glinik” 
S.A. - „Naszym zdaniem Fabryce 
i wszystkim spółkom Glinika nie 
potrzeba >igrzysk< tylko >chle-
ba<. Takie spotkanie nie przynio-
sło zauważalnych efektów. Nie 
potrzebujemy szumu medialnego i 
popisów przed kamerami, ale kon-
kretnych propozycji i rzeczowej 
dyskusji. Jeżeli Państwo macie 
jakieś pomysły na uratowanie Gli-
nika, to takie spotkanie powinno 
odbyć się w Fabryce bez zbytniego 
rozgłosu”.

Treści tych pism nie ko-
mentujemy. Do wiedzy Czytel-
ników - mieszkańców Gorlic 
podamy kilka danych dotyczących 
zaległości zakładów wchodzących 
w skład Grupy Kapitałowej "Glinik" 
w podatku od nieruchomości na 
dzień 31 grudnia 2010 r. oraz ulg 
udzielonych Grupie Kapitałowej 
"Glinik" od 2000 r.

Według stanu na dzień 31 
grudnia 2010 r. Zakład Maszyn 
Górniczych "Glinik" Sp. z o.o. miał 
zaległość 1.706.631 zł, Fabryka 
Maszyn "Glinik" oddział Obsługi 
Energetycznej Sp. z o.o. - 121.532 
zł, Fabryka Maszyn Glinik S.A. 
94.122 zł.

Jeśli chodzi o ulgi w podat-
ku od nieruchomości jakie miasto 
Gorlice udzieliło Grupie Kapitało-
wej "Glinik" od 2000 r. (stan na 
dzień 24.02.2011 r.) to umorzo-
no odsetki za zwłokę na kwotę 
1.397.458 zł; umorzono podatek 
na kwotę 68.563 zł; rozłożono po-
datek na raty - kwota 3.659.758 zł; 
rozłożono na raty odsetki - kwota 
919.268 zł; odroczono podatek 
na kwotę 3.111.099 zł, a odsetki 
na kwotę 45.190 zł; zaniechano 
poboru podatku - kwota 15.669 
złotych. W całej kwocie umorzeń 
podatku i odsetek za zwłokę dla 
Grupy Kapitałowej "Glinik" mieści 
się umorzenie z 1.10.2009 r. dla 
Kuźni Glinik Sp. z o.o. w kwocie 
68.563 zł (podatek) oraz 219.871 
zł (odsetki za zwłokę).

DYŻURY PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCÓW 
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA

I czwartek mca  Bogdan Musiał
II czwartek mca  Jolanta Dobek
III czwartek mca  sesje Rady Miasta
IV czwartek mca  Mariola Migdar
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ALICJA NOWAK, w związku 
z awarią nitki gazowej z 8 lutego 
2011 r., która miała miejsce przy 
ul. Nadbrzeżnej – połączonej z 
koniecznością ewakuacji miesz-
kańców, prosiła o przedstawienie 
stanowiska władz miasta odnośnie 
podjęcia działań zmierzających do 
zobowiązania właściciela sieci 
gazowej, aby zapewnił bezpieczeń-
stwo mieszkańcom Gorlic poprzez 
zmodernizowanie przestarzałej, 
niespełniającej norm unijnych sie-
ci gazowej. W kolejnej interpelacji 
prosiła o informację dotycząca 
regulaminów, zgodnie z którymi 
odbyły się ostatnio konkursy 
urzędnicze w jednostkach podle-
głych miastu, gdyż – zdaniem rad-
nej – pojawiły się wątpliwości, co 
do zasady i trybu przeprowadzania 
konkursu oraz w przedmiocie 
otwartości i konkurencyjności 
naborów. Prosiła też o informa-
cję na temat współpracy władz 
miasta z właścicielem jednego z 
gorlickich portali internetowych, 
który jest osobą skazaną prawo-
mocnym wyrokiem, a zgodnie 
z prawem prasowym wydawcą 
i dziennikarzem nie może być 
osoba skazana za przestępstwo z 
niskich pobudek. 

INTERPELACJE RADNYCH ZŁOŻONE NA VI SESJI RADY MIASTA
HENRYK PLATO, w imieniu 

mieszkańców bloków nr 2 i nr 4 
przy ul. Niepodległości interpelował 
w sprawie urządzenia miejsc posto-
jowych przed tymi blokami. W tej 
chwili na proponowanym terenie 
znajdują się rabaty zielone. Starania 
mieszkańców trwają już 10 lat. Zarząd 
Osiedla nr 3 pozytywnie opiniuje 
prośbę mieszkańców. 

HALINA MARSZAŁEK w 
swojej interpelacji podjęła zły stan 
drogi – ul. Granicznej, zwłaszcza naj-
gorszego odcinka – od skrzyżowania 
ul. Granicznej z ul. Zagórzańską w 
kierunku ul. Kombatantów. 

JOANNA BUBAK wnioskowała 
w swej interpelacji konieczność doko-
nania przeglądu i wykonania remontu 
drogi Wyszyńskiego – boczna – obok 
parku w Gliniku w kierunku domku 
Mc Garveya, gdzie mieszka kilkana-
ście rodzin.

JOLANTA DOBEK prosiła, 
aby zwrócić się z prośbą do Zarządu 
Dróg Powiatowych o umieszczenie 
przystanku na żądanie przy budynku 
dawnej przychodni na ul. Michalusa. 
Jest to prośba osób chorych, korzy-
stających z zabiegów rehabilitacyj-
nych w tym obiekcie.

AUGUSTYN MRÓZ wnosił 

o przeprowadzenie kompleksowej 
analizy ekonomicznej działalności 
wyciągu narciarskiego w Małastowie 
za okres zimowy 2010/2011, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kosztów 
eksploatacji i kosztów zatrudnienia 
(ilość dni funkcjonowania w sezonie, 
maksymalna dzienna przepustowość, 
procentowe użytkowanie przez nar-
ciarzy). Prosił również o rozważenie 
możliwości wybudowania studni na 
działce i wydzierżawienie kontene-
ra z sanitariatami, celem poprawy 
warunków sanitarnych. Poparł tez 
interpelację złożoną przez radnego 
H. Platę.

MICHAŁ DIDUCH, w związku 
ze zbliżającym się terminem składa-
nia wniosków o organizację robót 
publicznych do PUP, zwrócił się 
z pytaniem, czy są podejmowane 
jakiekolwiek działania zmierzające do 
organizacji robót publicznych przez 
Gminę Miejską Gorlice, czy przygoto-
wany jest przedmiotowy wniosek.   

JADWIGA WÓJTOWICZ, 
zwróciła uwagę, że w związku z pro-
wadzonymi pracami rawitalizacyjnymi 
w centrum miasta obejmującymi 
Rynek i przyległe ulice, nastąpiły duże 
utrudnienia w funkcjonowaniu firm 
prowadzących działalności handlową, 

wcześniej na ul. Mickiewicza, aktual-
nie na ul. Stróżowskiej, na przykład 
Galeria Planty. Prowadzący w niej 
działalność kupcy zwrócili się do 
właściciela obiektu o obniżenie czyn-
szu. Ten skierował do mista prośbę o 
rozważenie możliwości obniżenia od 
nieruchomości za 2011 r. Pytała, czy 
będzie taka możliwość i w związku 
planami przebudowy kolejnych 
ulic, prosiła o podejście do tego 
tematu kompleksowo i z należytym 
zrozumieniem. W drugiej interpelacji 
prosiła o podjęcie czynności zmierza-
jących do skoordynowania działań 
lokalnych przewoźników tak, aby 
na terenie dworca autobusowego 
można było uzyskać informacje 
dotyczące połączeń z ościennymi 
miejscowościami, a nie tylko kur-
sów dalekobieżnych i przelotowych. 
W ostatniej interpelacji wyraziła 
niezadowolenie z odpowiedzi na 
interpelacje złożoną 27 stycznia 
br. ws. budowy Galerii Gorlickej. 
Ponownie prosiła o przedstawie-
nie treści porozuminia zawartego 
pomiędzy m. Gorlice a firmą TENG 
Nieruchomości i porozumienia z 
firmą P.A. NOVA S.A. 

Odpowiedzi na interpelacje 
radnych udzielone są pisemnie.

Gorlickie Centrum Kultury, 
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
ogłaszają konkurs "ja też mam 
talent". Jego celem jest: popula-
ryzowanie działań artystycznych, 
rozwijanie kreatywności młodzie-
ży, promowanie młodych talen-
tów, rozwijanie zainteresowań 
uczniów, rozwijanie współpracy 
pomiędzy szkołami z terenu po-
wiatu gorlickiego, promowanie 
alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu, wyłonienie najcie-
kawszej osobowości wśród osób 
posiadających różnorakie talenty 
i umiejętności, zaprezentowanie 
w środowisku gorlickim różno-
rodnych talentów. Konkurs jest 
otwarty dla mieszkańców Ziemi 
Gorlickiej. Uczestnikiem może 
być każda osoba lub grupa osób 
(np. zespół muzyczny lub grupa 
taneczna jako uczestnik zbiorowy) 

„JA TEŻ MAM TALENT” 
w wieku od 10 lat. Uczestnik kon-
kursu zgłaszający się na eliminacje 
i finał ma obowiązek posiadać do-
wód osobisty/legitymację szkolną. 
W przypadku gdy, uczestnik jest 
osobą niepełnoletnią, organizator 
będzie wymagał zgody podpisanej 
przez rodziców. Formą konkursu 
może być krótka prezentacja sce-
niczna bardzo różnoraka w formie: 
śpiew, taniec, zaprezentowanie 
umiejętności gawędziarskich, 
pokaz umiejętności gry aktor-
skiej, pokaz sprawności fizycznej, 
prezentacja treści kabaretowych, 
małe formy teatralne, gra na do-
wolnym instrumencie, recytacja, 
występy sportowo-akrobatyczne, 
zdolności manualne, inne …

Występ nie może zawierać 
treści dyskryminujących lub wul-
garnych. Podczas występu osoba 
nie może być ubrana prowoka-
cyjnie. Prezentacja nie może być 

dłuższa niż 5 minut w przypadku 
występów indywidualnych  i 
grup do 3 osób (opracowana 
wg własnego pomysłu do pod-
kładu muzycznego wg własnego 
wyboru lub a’capella). Dopusz-
cza się prezentacje dłuższe nie 
przekraczające jednak 10 minut 
w przypadku występów grup 
powyżej 3 osób prezentujących 
treści kabaretowe lub małe formy 
teatralne. Uczestnicy są także 
zobowiązani dostarczyć przed 
występem wolny od wad fizycz-
nych nośnik CD audio z nagraniem 
podkładu muzycznego. Uczestnik 
gwarantuje, że prezentowany 
przez niego program jest orygi-
nalny i wolny od wad prawnych 
oraz, że nie narusza praw osób 
trzecich. Uczestnik ma prawo wy-
stąpić sam lub z towarzyszeniem 
zespołu, chóru, orkiestry, grupy 
innych uczestników lub zwierząt 

biorących udział w występie oraz 
jest zobowiązany powiadomić o 
niebezpieczeństwach związanych 
z jego występem, a szczególnie 
o udziale w nim zwierząt i użyciu 
ognia, ma dostosować swój pokaz 
do możliwości technicznych sali 
teatralnej GCK. Organizator nie 
bierze odpowiedzialności za w/w 
elementy występu.

Warunkiem uczestnictwa 
jest wypełnienie karty zgłoszenia, 
dostępnej w GCK, ul. Michalusa 4, 
lub na stronie internetowej: www.
gck.gorlice.pl oraz dostarczenie jej 
do Gorlickiego Centrum Kultury w 
nieprzekraczającym terminie do 
dnia 18 marca 2011r. 

Eliminacje wstępne odbędą 
się 26 marca 2011 r. (sobota) od 
godz. 11.00 w sali teatralnej GCK. 
Finał 16 kwietnia 2011 r. (sobota) 
w sali teatralnej GCK.

Szczegółowe informacje 
– Gorlickie Centrum Kultury, tel. 
18 35 35 695. Osoby do kontak-
tu – Bogusława Rączka, Tadeusz 
Łuczejko. 
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Wzięło ono udział w kon-
kursie „Bezpieczne ferie”.

Najciekawsze imprezy, któ-
re odbyły się w ramach ferii, to: 
zajęcia integracyjne „Bo fantazja 
jest od tego, aby bawić się na 
całego” , kulig do Ropicy  Pol-
skiej na Trzy Kopce” ,  zabawa  
karnawałowa „Niech żyje bal”, 
wycieczka do Krosna „Fikoland”-  
sala  zabaw, spektakl pt.” Bajka o 
szczęściu” wystawiony przez Teatr 
Kukiełkowy „Tomcio”, zabawa 

Gośćmi sesji byli: Aleksan-
der Augustyn – kierownik Wy-
działu Oświaty, Kultury i Sportu 
w  Urzędzie Miejskim w Gorlicach  
oraz Aneta Honek – pracownik 
oświaty zdrowotnej z SANEPIDU. 
W trakcie sesji uczestnicy obejrzeli 
film ,,Trzy żywioły” dotyczący uza-
leżnienia od alkoholu, narkotyków 
i reklam, zapoznali się z danymi 
statystycznymi z ostatnich lat na 
temat uzależnień od dopalaczy i 
narkotyków, wysłuchali prelekcji 
dr Janiny Kokoszki – Paszkot, 
która przedstawiła skutki długo-
trwałego stosowania narkotyków. 
Ciekawe było wystąpienie pana 

Bezpieczne i ciekawe ferie w TPD
W czasie ferii zimowych, które trwały od 31.01- 11.02.02. br. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zorganizowało w świetlicy przy ul. 
Tuwima 6 zimowisko dla 40 dzieci i młodzieży do lat 16. 

w  skojarzenia „Narysuj, pokaż, 
zgadnij”,  aerobik „Wyginam 
śmiało ciało”.  Dzieci z zapałem 
uczestniczyły w zaplanowanych 
przez organizatorów imprezach . 
Jedną z  wielu atrakcji była wizyta 
członków Rekonstrukcji Histo-
rycznej -Gorlice 1915.  Zimowisko  
dofinansowane  zostało m.in. ze 
środków uzyskanych w ramach  
konkursu  na realizację zdań 
publicznych z zakresu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych . 

„Bliżej siebie, dalej od narkotyków” - 
sesja o dopalaczach  w L. O. im. M. Kromera w Gorlicach.

18 lutego br.  w Liceum Ogólnokształcącym w im . M. Kromera 
odbyła się sesja  poświęcona dopalaczom i narkotykom. Została zor-
ganizowana z inicjatywy Liderów działających  w Klubie Profilaktyki 
(promującym zdrowie) przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kromera 
w Gorlicach wraz z opiekunami Aleksandrą Baran i Anną Gubałą Wzięło 
w niej udział 50 uczniów z tej  szkoły, jak również po 3 przedstawicieli 
gorlickich szkół ponadgimnazjalnych wraz z pedagogami szkolnymi. 

Maćka pracującego w MONARZ-e 
w Nowym Sączu, który przybliżył 
wszystkim problem dopalaczy, 
narkomanii i uzależnienia na pod-
stawie własnych doświadczeń.

 Liderzy Klubu Profilaktyki 
przy Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Kromera wraz z opiekunami 
składają serdeczne  podzięko-
wania dla burmistrza Witolda 
Kochana   oraz Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych  za sfinansowanie 
zakupu nagród  dla uczestników 
konkursu plastycznego  zorgani-
zowanego w trakcie sesji, licząc  
na dalszą i dobrą współpracę.

Współczesny stereotyp starości, utożsamianej z pauperyzacją, niepełnosprawnością, bezradnością, dyskryminacją indywidualną i instytu-
cjonalną, rodzi specyficzne postawy reakcje społeczne: od negacji, przez obojętność, do litości. Wszystkie są odbierane przez ludzi w starszym 
wieku, jako przejaw odrzucenia, brak akceptacji, redukowania praw funkcjonowania w roli pełnoprawnych członków społeczeństwa, środowiska 
lokalnego, wspólnoty rodzinnej. Takie właśnie tendencje potwierdzają wyniki badań CBOS z 2007 r., w świetle których co czwarty Polak prezen-
tuje wobec ludzi starszych postawy dysonansu, obojętności lub niechęci. Równocześnie z przeprowadzonych badań wynika, że generalnie w 
Polsce prawa osób starszych są dobrze chronione. Bardziej potrzebne są działania o charakterze edukacyjnym i organizacyjnym. Pewne kwestie 
wymagają też zmian prawnych. Powinien zostać rozszerzony zakres podmiotowy świadczenia pielęgnacyjnego na osoby sprawujące opiekę nad 
niepełnosprawnymi osobami starszymi. Konieczne jest wprowadzenie obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych oraz stworzenie 
instytucjonalnych podstaw dla tzw. Zespołów opieki geriatrycznej. Potrzebne jest bardziej skuteczne zabezpieczenie interesów ludzi starych w 
sporach rodzinnych. Większej uwagi wymaga problem przemocy i zaniedbań wobec osób starszych przebywających w instytucjach.

Ważne wskazania, wnioski dotyczące osób starszych kierowane są  obecnie wobec samorządów. W ustawach „o samorządzie gminnym i 
o samorządzie powiatowym” należałoby wprowadzić obowiązek tworzenia przy samorządzie lokalnym Rad Seniorów. Potrzebne też będą nowe 
rozwiązania formalno-prawne zachęcające uczelnie wyższe do prowadzenia w ramach ich struktur Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

CZY W POLSCE PRZESTRZEGANE SĄ PRAWA LUDZI STRASZYCH
WYKŁAD DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU ZŁOTEGO WIEKU

18 lutego br. w Dworze Karwacjanów odbył się kolejny wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku. Tym 
razem temat dotyczył stanu przestrzegania w Polsce praw ludzi starszych. Stąd duże zainteresowanie, tym bardziej, 
że wykładowcą był dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatel-
skich w Warszawie, Mirosław Wróblewski. W swojej prezentacji prelegent zwrócił uwagę, że w Polsce ludzie starzy 
stanowią grupę, w której, mimo gwarancji stałych dochodów z tytułu uzyskiwanych świadczeń społecznych, ryzyko 
marginalizacji występuje znacznie częściej, niż w pozostałych grupach społecznych. Na ryzyko ich wykluczenia wpływa 
ogrom różnorodnych czynników natury ekonomicznej, społecznej i kulturowej – rynek pracy, opieka zdrowotna, system 
zabezpieczenia społecznego, dostęp do konsumpcji dóbr i usług, środowisko lokalne i rodzinne.
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Wcześniej były prezento-
wane wyznania protestanckie oraz 
Cerkiew Prawosławna. Obecna 
wystawa zorganizowana została 
wspólnie z Parafią Greckokato-
licką Przemienienia Pańskiego w 
Gorlicach, przy aktywnym udziale 
jej proboszcza ks. Grzegorza 
Nazara, który wraz z burmistrzem 
Witoldem Kochanem i wice-
przewodniczącym Rady Powiatu 
Romanem Dziubiną uczestniczył 
w wernisażu. Wszystkich witał 
prezes PTTK – oddział w Gorli-
cach – Roman Trojanowicz. Słowa 
wprowadzające w ideę i przesłanie 
wystawy wygłosił ks. Grzegorz 
Nazar, podkreślając, że jest tak 
zorganizowana i opisana, by każdy 
odwiedzający mógł zrozumieć 
kim są grekokatolicy, by widział 
Cerkiew greckokatolicką w porów-
naniu do Cerkwi prawosławnej i 
do Kościoła rzymsko-katolickie-

Korzenie rodziny artysty Mikołaja Gmitro wywodzą się z zakątka 
Beskidów we wschodniej Słowacji, przy granicy polsko-słowackiej. 
Jego rusińscy przodkowie osiedli tutaj w XVI w. na prawie wołoskim, 
aby ochraniać zniszczone wojnami granice imperium. Nazwa wsi to 
Ruska Wola – Ruska Wola nad Popradem, powiat Stara Lubownia. 
W trudnych powojennych latach (1947) rodzina artysty przeniosła się 
na Ukrainę, na Wołyń – Obwód Riwneński. Tam w 1958 r. urodził się 
artysta Mikołaj Gmitro. W latach 1982-1983 jego rodzina powróciła na 
ziemię przodków. Począwszy od 1983 roku M. Gmitro mieszka i pracuje 
na Słowacji. Artysta pracował w teatrze w Koszycach i w rusińskiej wsi 
Oriabyna. Od 1990 roku zajmuje się rekonstrukcją cerkwi oraz maluje 
ikony.

Natomiast 4 lutego br. w Centrum Kultury im. B.J. Antonycza 
odbył się wykład otwarty ks. prof. Michała Janochy „Między wiarą a 
sztuką. Spotkanie ze świętą ikoną”. Ks. Michał Janocha jest history-
kiem sztuki, teologiem, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Kieruje tam katedrą Historii Kultury Chrze-
ścijańskiego Wschodu. Zajmuje się sztuką bizantyjską i postbizantyjską 
oraz teologią sztuki. Z uczestnikami spotkania ze świętą ikoną dzielił się 
swoją wiedzą o ikonografii bizantyjsko-ruskiej, ukazując ikonę między 
wiarą a sztuką.

(dr)

Co słychać u "Antonycza"
Ikona. Między wiarą a sztuką. Spotkanie ze świętą ikoną

WYZNANIA ZIEMI GORLICKIEJ
GREKOKATOLICY

15 lutego br. w Muzeum Regionalnym PTTK w Gorlicach odbyło się 
otwarcie ekspozycji czasowej – „Wyznania Ziemi Gorlickiej”. to już trzecia 
wystawa z cyklu prezentującego wyznania z naszej gorlickiej ziemi. 

go. I rzeczywiście – wierzę, że w 
dużej mierze młodzież – poznają 
historię, cykl liturgiczny, wystrój i 
kalendarz, szaty liturgiczne, obrzę-
dy, pismo cyryliczne, architekturę 
i wyposażenie cerkwi, Kościoła, 
który w wyniku Unii Brzeskiej 
zawartej w 1596 r., był i pozosta-
je udaną jednością – ekumenią 
chrześcijan.

Ruszyła działalność Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach, Plac Dwarzysko 5. Tegoroczny program kulturalny placówka  
zaingurowała 22 stycznia br. wernisażem wystawy ikon autorstwa Nikolaja Gmirta artysty z bliskiej nam Słowacji. Wieczorne wydarzenie 
połączone było z kolędowaniem słowackiego zespołu "Stebniczanka", oczywiście ze Stebnika. Wystawa trwała do 28 lutego. 
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Dzięki staraniom oraz  
wsparciu Wydziału Promocji i 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach ukazał 
się nowy album „Gorlice – jest 
takie miejsce na ziemi”. Piękny 
w swej prostocie tytuł w pełni 
oddaje historię, dzień dzisiejszy 
naszego miasta, naszej małej 
Ojczyzny. Zawartość albumu 
określają pierwsze litery z nazwy 
„Gorlice” – Gorlice – jest takie 
miejsce, Operacja gorlicka, Ropa 
naftowa, Lampa naftowa, Ignacy 
Łukasiewicz, Cmentarze wojenne, 

Przedstawiciel pokolenia, 
które przychodziło na świat w 
czasach wczesnego Gierka – rocz-
nik 1973. Wczesne dzieciństwo 
przypadło na czas sierpnia 80 i 
czarnej nocy stanu wojennego… 
W dorosłość wkraczał w wolnej 
Polsce. Na co dzień zajmuje się 
konserwacją mebli i antyków. Ma-
luje. Jest członkiem Klubu Sztuki. 
Uczestniczy w wielu wystawach w 
kraju i zagranicą. W 2002 r. został 
laureatem artystycznej nagrody 
Burmistrza Gorlic. 

GORLICE – JEST TAKIE 
MIEJSCE NA ZIEMI

Ekspozycje muzealne. Oryginalny pomysł redaktora wydania – Ewy 
Buhl – kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego – od 
razu przypomina wydarzenia historyczne, bogactwo naturalne, wielką 
postać, wszystko najważniejsze z czym utożsamia się, identyfikuje 
nasze miasto i Ziemia Gorlicka. Te wszystkie walory, w pięknym 
opisie Jolanty Hajduk i w bogactwie zdjęć fotografików na pewno 
spełnią życzenia Autorki tekstu – „Niech będą wyjaśnieniem, reflek-
sją, wspomnieniem, zachętą … a nade wszystko zaproszeniem do 
Gorlic – stolicy urzekającej Ziemi Gorlickiej”.

(dr)

Od 1 marca w Domu Polsko-Słowacki im. Dušana Jurkoviča w 
Gorlicach oglądać można wystawę fotografii Jacka Herman-Iżyckiego 
pt. „Antarktyda”. Autor jest z zawodu poligrafem i wydawcą, a z za-
miłowania podróżnikiem. Wystawa czynna będzie do 26 marca br.

ANTARKTYDA
W Domu Polsko-Słowackim

GCK zaprasza
* 8 marca br. odbędą się dwa 

występy "Kabaretu Pod Wyrwi-
groszem".

* 18 marca br. odbędzie się 
koncert zespołu "Cree".

* 20 marca odbędzie się koncert 
zespołu "Gang Marcela".

* 22 marca odbędą się eliminacje 
powiatowe do Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego.

* 23-25 marca aktorzy Teatru Edu-
kacji z Wrocławia zaprezentują 
dzieciom i młodzieży spektakle 
teatralne. ("Dziady", "Wyspa Skar-
bów", "Szewczyk Dratewka").

MALARSTWO W DWORZE...
ROMAN RACZEK – ARTYSTA MALARZ

Legenda gorlickiego Klubu 
Sztuki. Rocznik 1957. Na pewno 
„nie głaskało go życie po głowie, 
nie pijał ptasiego mleka” – ale 
jak pisze poeta – „tak wyrasta się 
na człowieka”. Poznałem mojego 
imiennika w czasach „młodości 
durnej i chmurnej” końca lat 70-
tych. Ja szefowałem Miejskiego 
Ośrodkowi Kultury, mieszczące-
mu się wówczas w odrestauro-

wanej części dzisiejszego Dworu Karwacjanów – zwanej Lamusem. 
Roman – absolwent PLSP w Jarosławiu studiował w krakowskiej ASP 
i wiódł życie w stylu młodopolskich artystów. Studiów nie ukończył, 
ale swojej malarskiej pasji i talentowi pozostał wierny. To mu dawało, 
daje i dawać będzie sens życia i szczęście. Swoje miejsce na ziemi 
odnalazł w Regietowie, małej łemkowskiej wsi wśród wzgórz, lasów 
i połonin Beskidu Niskiego. Te pejzaże otaczającej natury utrwala, 
opisuje w bliskich impresjonizmowi obrazach. Czasem w tych obrazach 
dostrzec można samotnego człowieka.

MALARSTWO KRZYSZTOFA ŻARNOWSKIEGO
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26 i 27 lutego br. zorgani-
zowane zostały zawody narciarskie 
- o Puchar Małastowa i o Puchar 
Magury. W sobotę, 26 lutego po raz 
trzydziesty siódmy odbyła się rywali-
zacja o Puchar Małastowa w slalomie 
gigancie. Zawody przeprowadzono  
w trzech kategoriach wiekowych: 
junior/ka E (dzieci młodsze, rocznik 
2002 i młodsze), junior/ka D (dzieci, 
roczniki 2000-2001) i junior/ka C 
(młodzicy, roczniki 1998-1999). 
Trasa przejazdy wynosiła ok. 550 
metrów. Dzień później, 27 lutego 
odbył się 37. Puchar Magury w 
slalomie gigancie. Organizatorem 
zawodów była Stacja Narciarska 
Ski Park Magura w Małastowie, a 
współorganizatorami Urząd Gminy 
Sękowa, Urząd Miasta Gorlice, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Gorlicach, 
Klub Narciarski P&P Magura, Ser-
wis – Wypożyczalnia Ryszard Slisz. 
Puchar Magury przeprowadzono 
na stoku zjazdowym stacji Ski Park 
Magura (Magura Małastowska) w 
Małastowie – ok. 1200 m. Zawody 
miały charakter otwarty. Rywalizacja 
w tegorocznym Pucharze Magury 
prowadzona była w następujących 
kategoriach wiekowych: junior/ka 
B - rocznik 1996-1997, junior/ka A - 
rocznik 1995-1994, seniorka I - rocz-
nik 1993-1976, seniorka II - rocznik 
1975-1966, seniorka III - rocznik 
1965 i starsze, senior I - rocznik 
1993-1984, senior II - rocznik 1983-
1974, senior III - rocznik 1973-1964, 
senior IV - rocznik 1963-1954, senior 
V - rocznik 1953 i starsi.

PUCHARY MAGURY I MAŁASTOWA


