
Jan Paweł II był pierwszym od 450 lat Papieżem - Biskupem Rzymu niepochodzącym z Włoch. Wypełniłło się proroctwo wieszcza narodowego 
Juliusza Słowackiego - „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza w ogromny dzwon, Dla Słowiańskiego oto Papieża otworzył tron”. Jego pontyfikat wywarł 
szczególny wpływ na losy Kościoła, Świata i Polski. Spełniła się Jego prośba - modlitwa wyrażona w słowach, które wypowiedział u progu pontyfi-
katu w Warszawie, 5 czerwca 1979 r. w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi - tej ziemi”. 27 
kwietnia 2014 r. na placu Św. Piotra Papież - Słowianin Jan Paweł II, wcześniej beatyfikowany,  został ogłoszony świętym  w Święto Miłosierdzia 
Bożego, które sam ustanowił. Wraz z kanonizacją Jana Pawła II Papież Franciszek ogłosił świętym również Jana XXIII - Papieża, który rozpoczął 
dzieło zmian w Kościele. Święty Jan Paweł II pozostawił Polakom piękne przesłanie o świętości: NIE LĘKAJCIE SIĘ BYĆ ŚWIĘTYMI!

 „Dzisiejszy świat potrzebu-
je świętości chrześcijan, którzy w 
zwyczajnych warunkach życia ro-
dzinnego i zawodowego podejmu-
ją swoje codzienne obowiązki; któ-
rzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy 
i na co dzień służyć ludziom, dają 
odpowiedź na Jego przedwieczną 
miłość. Dotyczy to również takich 
dziedzin życia, jak polityka, dzia-
łalność gospodarcza, społeczna i 
prawodawcza (por. Christifideles 
laici, 42). Niech i tu nie braknie 
ducha służby, uczciwości, prawdy, 
troski o dobro wspólne nawet za 
cenę wielkodusznej rezygnacji 
ze swego … […] Niech i w tych 
dziedzinach nie zabraknie pra-
gnienia świętości, którą zdobywa 
się przez kompetentne, służebne 
działanie w duchu miłości Boga 
i bliźniego”.

„Jeżeli dziś mówimy o świę-
tości, o jej pragnieniu i zdobywa-
niu, to trzeba pytać, w jaki sposób 
tworzyć właśnie takie środowiska, 
które sprzyjałyby dążeniu do niej. 
Co zrobić, aby dom rodzinny, 
szkoła, zakład pracy, biuro, wioski 
i miasta, w końcu cały kraj stawały 
się mieszkaniem ludzi świętych, 
którzy oddziaływują dobrocią, 
wiernością nauce Chrystusa, 
świadectwem codziennego życia, 
sprawiając duchowy wzrost każ-
dego człowieka”?

Stary Sącz, 16 czerwca 1999 r.

„Święci nie przemijają.Święci żyją Świętymi i pragną ŚwiętoŚci”
Ks. abp. Karol wojtyła, stary sącz 1966
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W latach nasilonej ateizacji i 
prześladowania Kościoła katolickie-
go w Polsce, Prymas Polski Stefan 
kardynał Wyszyński szukał ratunku 
przed zagrożeniami w Częstochowie. 
W roku 1966 przypadało tysiąclecie 
Chrztu Polski. Przygotowaniem do 
tego wydarzenia a równocześnie 
szansą odnowy religijnej miała się 
stać w zamyśle Księdza Prymasa 
Wyszyńskiego - Wielka Nowenna 
czyli dziewięcioletni program dusz-
pasterski. Jednym z elementów 
tego przygotowawczego programu 
było nawiedzenie wszystkich parafii 
w Polsce przez obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. Dnia 14 maja 1957 
roku podczas audiencji u Ojca Święte-
go Piusa XII została poświęcona kopia 
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
przeznaczona do wędrówki po ko-
ściołach Polski. W liście pasterskim 
po powrocie z Rzymu Prymas Polski 
tak pisał: "Od wieków Naród wędrował 
na Jasną Górę zwycięstwa. Patrzył 
wiernie w dobre oczy swej Matki i 
rozpoznawał w Jej dziewiczym obliczu 
Syna Bożego. Od dziś rozpoczyna 
się w Polsce rewizyta, nawiedzanie 
świątyń całej Polski, "ingres" Maryi w 
codzienne życie nasze. Przecież przy-
rzekliśmy Jej tak je odmienić przez 
wykonanie Ślubów Jasnogórskich, by 
odnowiło się oblicze ziemi polskiej".

Nawiedzanie parafii trwało 
od 26 sierpnia 1957 roku przez ca 
łą Nowennę Przygotowawczą do 
obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. 
Obraz przeszedł przez 10 diecezji: 
warszawską, podlaską, łomżyńską, 
białostocką, warmińską, gdańską, 
chełmińską (Pelplin-Toruń), go-
rzowską, wrocławską i opolską. Z 
roku na rok wzrastało oddziaływanie 
duszpasterskie Nawiedzenia.

Na czas ogólnopolskich ob-
chodów milenijnych w 1966 roku 
Episkopat przerwał Nawiedzenie 
parafii. Dopiero jesienią 1966 Obraz 
Nawiedzenia miała przejąć diecezja 
katowicka. Dnia 2 września biskup 
katowicki wiózł obraz do swej die-
cezji. 4 września miało się rozpo-
cząć nawiedzenie w poszczególnych 
parafiach. Na drodze koło Będzina 
milicja zatrzymała biskupa i odebrała 
mu obraz, który został zawieziony do 

ŚLADY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA GORLICKIEJ ZIEMI
PEREGRYNACJA SYMBOLICZNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ DO 
GORLIC Z UDZIAŁEM METROPOLITY KS. KARD. KAROLA WOJTYŁY

Częstochowy i umieszczony w klasz-
torze jasnogórskim w przedsionku 
bazyliki. Wszystkie bramy klasztoru 
obstawiono milicją i pilnowano, by 
obraz nie został wywieziony na trasę 
nawiedzenia.

W diecezji katowickiej, ar-
chidiecezji krakowskiej a następnie 
w diecezji tarnowskiej nawiedzenie 
odbywało się bez obrazu Matki Bożej, 
przy pustych ramach...

Błogosławiony czas Nawie-
dzenia diecezji tarnowskiej rozpoczął 
się w 1968 roku. Już 21 listopada 
1968 roku biskup Jerzy Ablewicz 
przebywając w Rzymie skierował list 
pasterski do całej diecezji, zapowiada-
jąc rozpoczęcie Nawiedzenia. W liście 
swym wyrażał nadzieję, że władze 
państwowe pozwolą przywieźć obraz 
z Częstochowy. Niestety takiej zgody 
nie udało się uzyskać. Zastanawiano 
się, czy nie wziąć innej kopii obrazu 
Matki Bożej Jasnogórskiej. Ostatecz-
nie tak jak w Katowicach i w Krakowie 
pozostał symbol pustych ram. 15 
grudnia 1968 roku w parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Tarnowie 
rozpoczęła się peregrynacja na terenie 
diecezji tarnowskiej. Każda parafia 
przygotowywała się przez specjalne 
rekolekcje lub misje, kościoły i trasy 
przejazdowe delegacji przewożących 
symbole nawiedzenia (świeca i Księga 
Ewangelii) zawsze były odświętnie 
wystrojone. W przygotowanie na-
wiedzenia duszpasterze wkładali 
ogromnie dużo swego zaangażo-
wania, toteż zawsze stanowiło ono 
ogromne przeżycie dla całej parafii 
nawet dla ludzi trzymających się z dala 
od Kościoła. Trzeba zaznaczyć, że do 
każdej parafii przyjeżdżał na początek 
Nawiedzenia biskup diecezjalny albo 
biskup pomocniczy. Nawiedzenie 
trwało 15 miesięcy do 8 marca 
1970 roku. W tym dniu w Gorlicach 
przekazano symbole nawiedzenia do 
Jasła w diecezji przemyskiej. W uro-
czystościach uczestniczył - obok bpa 
J. Ablewicza -  ówczesny metropolita 
krakowski ks. kard. Karol Wojtyła. Na 
zakończenie nawiedzenia bp Jerzy 
Ablewicz znów zwrócił się z listem 
pasterskim do całej diecezji, wzywając 
wszystkich do dziękczynienia za ten 
błogosławiony czas Nawiedzenia 
przez Matkę Bożą.Fo
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URZĄD MIEJSKI W GORLICACH
tel. (0-18) 353 62 00
fax (0-18) 355 12 12

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

* Sekretariat Burmistrza, tel. 18 
355 12 11

* Wydział Organizacyjny i Nadzo-
ru, tel. 18 355 12 28 - Katarzyna 
Walczy - Kierownik Wydziału

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

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

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

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

* Wydział Strategii, Promocji, tel. 
18 35 51 272 - Jakub Diduch - 
Kierownik Wydziału

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

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

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

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

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

* Komendant SM, tel. 18 35 40 723, 
Wojciech Pietrusza

* Biuro Planowania i Realizacji 
Budżetu, tel. 18 35 51 2 39 - Edyta 
Szilder

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

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

* Biuro Zamówień Publicznych, tel. 
18 35 51 252

* Pełnomocnik ds. społecznych, 
tel. 18 35 51 233 - Łukasz 
Igielski, pok. 7

* Pełnomocnik ds. Uzależnień, tel. 
18 35 51 233 - Piotr Gajda, pok. 7

* Biuro Funduszy zewnętrznych, tel. 
18 35 51 237

* Biuro Informatyki, tel. 18 35 51 
226

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

ŚLADY ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA GORLICKIEJ ZIEMI
To wędrowanie szlakami Beskidu 

Niskiego przypada na najwcześniejszy okres 
posługi duszpasterskiej ks. Karola Wojtyły. 
W 1949 roku – z tytułem doktora teologii – 
został przeniesiony z pierwszej swojej parafii 
we wsi Niegocice do parafii św. Floriana w 
Krakowie. Został duszpasterzem akademic-
kim. Ten ksiądz – intelektualista i humanista 
stał się kapłanem bardzo popularnym wśród 
młodzieży. Spędzał z młodymi ludźmi wiele 
czasu. Razem chodzili do teatrów, filharmo-
nii, kin, organizowali wycieczki rowerowe 
i piesze. Ks. Karol Wojtyła zjednywał mło-
dzież swoją głęboką wiedzą, sprawnością 

fizyczną, energią i pogodą ducha. W 
trudnym dla Kościoła 

w Polsce 

WĘDROWANIE KS. KAROLA WOJTYŁY SZLAKAMI BESKIDU NISKIEGO

roku 1953, gdzie władze komunistyczne zamknęły „Tygodnik Powszech-
ny”, rozpoczęły proces pracowników Kurii Krakowskiej, oskarżonych 
o współpracę z wywiadem amerykańskim, a 25 września 1953 roku 
aresztowały ks. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski, przyszły 
papież i święty koncentrował się na pracy naukowej, broniąc końcem 
listopada pracę habilitacyjną. Jako profesor teologii moralnej i etyki spo-
łecznej rozpoczął wykłady w Metropolitarnym Seminarium Duchowym 
w Krakowie, na Wydziale Teologicznym UJ, a od 1954 roku na KUL-u. 
Studenci przepadali za nim, przychodzili do niego z swoimi problemami 
religijnymi i moralnymi. Zajęcia prowadził nie tylko w salach akademic-
kich. Często wybierał się z młodzieżą na  wycieczki, a seminaria odbywał 
w plenerze. Ulubionymi miejscami były jeziora mazurskie i góry – Tatry 
oraz Beskidy. Szczególnie bogaty w takie turystyczne rekolekcje był 1953 
rok. Najważniejsza wyprawa tego roku odbyła się w dniach 3-15 sierp-
nia. Trasa wiodła przez zupełnie dzikie wówczas Bieszczady w kierunku 
Beskidu Niskiego. 17 osobowa grupa wraz z opiekunem – 33-letnim ks. 
dr Karolem Wojtyłą, zwanym „wujkiem”, po zdobyciu „Korony Bieszcza-
dów” – dotarła 8 sierpnia do Komańczy, już w Beskidzie Niskim. Zawsze 
rano odprawiana była Msza św. polowa, potem każdy wykonywał swoje 
obowiązki, później trwały długie z młodzieżą rozmowy. Wieczorem, przy 
ognisku, śpiewano piosenki żołnierskie, harcerskie, obozowe i ludowe. 
13 sierpnia pokonywali najdłuższą trasę – odcinek czerwonego szlaku z 
Chyrowej na Magurę Wątkowską, liczący 40 km. 14 sierpnia po Mszy św. 
śpiewanej odprawionej na stokach Magury Wątkowskiej, wędrowali przez 
Bartne, Sękową, Owczary, Magurę Małastowską, Kozie Żebro i Skałkę do 
Hańczowej. Na nocleg przyjął ich gościnnie kierownik szkoły Stanisław 
Śliwiński. Rano, w klasie szkolnej, wzięli udział w Mszy św. celebrowanej 
przez ks. Karola Wojtyłę, w obawie aresztowania „za nielegalne zebranie”, 
ruszyli dwójkami w kierunku Wysowej, a stąd do Krynicy. 

Roman Dziubina

K U R I E R  G O R L I C K I
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NA FORUM W KRAKOWIE

17 marca br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w 
Krakowie w obradach Forum Wój-
tów, Burmistrzów i Prezydentów 
Małopolski. Uczestnikami spo-
tkania z samorządowcami byli 
m.in. Minister Pracy i Polityki 
Społecznej Władysław Kosiniak – 
Kamysz, Prezes Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie Janusz 
Kot oraz Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Krakowie Andrzej Mróz.

W RATUSZU O PROJEKCIE 
COMENIUS

18 marca br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się w Ratuszu 
z uczestnikami projektu Comenius 
Partnerskie Projekty Szkół. W 
tym roku szkolnym uczestniczy 
w nim Miejski Zespół Szkół nr 
4 w Gorlicach, współpracując z 
pięcioma szkołami - z Hiszpanii, 
Włoch, Węgier, Turcji oraz Fin-
landii. Uczniowie i rodzice MZS 
nr 4 gościli kolegów i koleżanki z 
pozostałych szkół uczestniczących 
w przedsięwzięciu. Spotkania 
mają być okazją do sprawdzenia i 
podniesienia swoich umiejętności 
językowych, wymiany edukacyj-
nych doświadczeń i współpracy 
w grupach. 

NA WALNYM SIMP

20 marca br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w 
Walnym Spotkaniu Sprawozdaw-
czo – Wyborczym gorlickiego od-
działu Stowarzyszenia Inżynierów 
i techników Mechaników Polskich. 
Prezesem SIMP w Gorlicach w 
kadencji 2014 – 2018 wybrano 
Romana Jamro.

W EGERZE Z PREZYDENTEM 

W dniach 21 – 23 marca br. 
burmistrz Witold Kochan uczest-
niczył w Egerze w uroczystościach 
związanych z  obchodami Dni 
Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. 
Do udziału w uroczystościach, w 
których uczestniczył Prezydent RP 
Bronisław Komorowski, zaprosze-
nie zostali gospodarze polskich 
miast współpracujących z partne-
rami węgierskimi. 

O RATOWANIU 
I REWITALIZACJI ZABYTKÓW

26 marca br. burmistrz Wi-
told Kochan wraz z członkami 
Komitetu Ratowania Zabytków 
Cmentarza Parafialnego w Gorli-
cach spotkał się z rektorem Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie 

SERWIS Z RATUSZA
Informacja Burmistrza Miasta Gorlice z działalności za okres 

od 16 marca do 15 kwietnia 2014 roku

prof. Stanisławem Tabiszem i z 
dziekanem Wydziału Konserwacji i 
Restauracji Dzieł Sztuki ASP  prof. 
Martą Lempart - Geratowską. Roz-
mowy dotyczyły m.in. współpracy 
Akademii z miastem i powiatem 
gorlickim w dziele ratowania i re-
witalizacji zabytków regionu. 

ROZMOWA 
O DNIU OLIMPIJCZYKA

26 marca br. zastępca Bur-
mistrza Janusz Fugiel spotkał się 
z członkiem zarządu Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego Marianem 
Sypniewskim. Spotkanie dotyczy-
ło organizacji w Gorlicach Dnia 
Olimpijczyka – imprezy biegowej 
promującej rekreację, zdrowy tryb 
życia i idee olimpijskie. Dzień Olim-
pijczyka zostanie zorganizowany w 
Gorlicach czerwcu 2014 roku.

SPOTKANIE 
Z DYREKTORKĄ ZDW

26 marca br. burmistrz Wi-
told Kochan spotkał się z p.o. 
Dyrektora Zarządu Dróg Woje-
wódzkich Martą Maj. Rozmowa 
dotyczyła planów remontów na 
drogach wojewódzkich na tere-
nie Gorlic. Podczas spotkania 
potwierdzona została informacja 
o decyzji Zarządu Województwa 
Małopolskiego o modernizacji ulicy 
Dukielskiej oraz ulicy Stróżowskiej. 
Propozycje Zarządu zostały zaak-
ceptowane następne przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego. 
Kilometrowy odcinek ulicy Dukiel-
skiej (szacunkowy koszt zadania 
– 850 tys. zł.) zostanie wykonany 
w ramach Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla 
województwa małopolskiego. Na-
tomiast remont 800 – metrowego 
odcinka ulicy Stróżowskiej zostanie 
wykonany w ramach oszczędności 
po rozliczeniu kosztów zimowego 
utrzymania dróg ze środków zabez-
pieczonych w Wojewódzkim Planie 
Utrzymania Dróg i Mostów. Istnieje 
również szansa, że w 2014 roku 
zmodernizowany zostanie także 
890 – metrowy odcinek chodnika 
przy ulicy Stróżowskiej. Zadanie 
to może zostać zrealizowane w 
ramach programu Inicjatywa Sa-
morządowa. 

HALOWE MISTRZOSTWA OHP

28 marca br. burmistrz Wi-

told Kochan był obecny na uroczy-
stym zakończeniu rozgrywanych 
w gorlickiej hali OSiR XVIII Woje-
wódzkich Halowych Mistrzostwach 
OHP w piłce nożnej chłopców.

NA WALNYM GKS „GLINIK”

28 marca br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w 
Walnym Zebraniu członków GKS 
Glinik Gorlice. 

O REMONTACH DRÓG 
WOJEWÓDZKICH 

1 kwietnia br. burmistrz Wi-
told Kochan i zastępca burmistrza 
Janusz Fugiel spotkali się z p.o. 
zastępcy dyrektora ds. Inwestycji  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie Robertem Góreckim. 
Rozmowy, także podczas objazdu 
studyjnego dotyczyły planowanych 
w bieżącym roku remontów na-
wierzchni dróg wojewódzkich na 
terenie Gorlic.

ROZMOWY O DNIACH 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan spotkał się z Dy-
rektor Małopolskiego Instytutu 
Kultury Joanną Orlik. Spotkanie 
dotyczyło organizacji tegorocznych 
Dni Dziedzictwa Narodowego. Dwie 
gorlickie atrakcje turystyczne – Mu-
zeum PTTK oraz Pałac Długoszów 
w Siarach – znalazły się na liście 
obiektów polecanych przez Woje-
wództwo Małopolskie podczas Dni 
Dziedzictwa.

NA KONFERENCJI W BRUKSELI

W dniach 9 - 11 kwietnia br. 
burmistrz Witold Kochan uczest-
niczył w wizycie w Brukseli. Bur-
mistrz uczestniczył w konferencji 
dotyczącej zapewnienia ochrony 
środowiska przy zachowaniu roz-
woju gospodarczego i w spotka-
niach z Europarlamentarzystami. 

MIĘDZYNARODOWA 
KONFERENCJA W KATOWICACH

W dniach 10 – 11 kwietnia 
br. zastępca burmistrza Janusz 
Fugiel uczestniczył w VIII Między-
narodowej Konferencji „Miasto 
2014 - Zarządzanie Miastem”  w 
Katowicach. Podczas konferencji 
zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie Europa jest prosta pod 
patronatem Ministerstwa Infra-
struktury i Rozwoju rozmawiano 

m.in. o włączaniu obywateli w 
proces podejmowania decyzji w 
miastach, o ładzie urbanistycznym 
i architektonicznym, o systemie 
wdrażania wymiaru miejskiego 
polityki spójności w latach 2014-
20. Wystąpienie na ostatni z poda-
nych tematów wygłosiła Elżbieta 
Bieńkowska, wicepremier, Minister 
Infrastruktury i Rozwoju. 

TURNIEJ POD PATRONATEM 
BURMISTRZA

W dniach 11 – 13 kwietnia 
br. w Gorlicach został rozegrany, 
pod patronatem Burmistrza Gorlic, 
turniej finałowy o awans do I ligi 
siatkówki kobiet, w którym KRS 
Ekstrim Gorlice zajął pierwsze 
miejsce. 

INAUGURACJA SEZONU 
TURYSTYKI GÓRSKIEJ

13 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył, wraz 
z grupą ok. 40 gorliczan, w inaugu-
racji sezonu turystki górskiej PTTK 
„Wiosna 2014” na Leskowcu w 
Beskidzie Małym. Inauguracja od-
była się pod patronatem Marszałka 
Województwa Małopolskiego Mar-
ka Sowy. 

ROZMOWY 
Z DYREKTOREM NCK

14 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan spotkał się z Dy-
rektorem Narodowego Centrum 
Kultury Krzysztofem Dudkiem. 
Rozmowa dotyczyła realizacji pro-
jektu warsztatów muzycznych dla 
młodzieży z Kałusza i Gorlic oraz 
kulturalnej oprawy obchodów 100 
– lecia bitwy pod Gorlicami. 

W KRAKOWIE U KONSULA 
GENERALNEGO WĘGIER

15 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan spotkał się w Kra-
kowie z Honorowym Obywatelem 
Miasta Gorlice prof. Istvanem 
Kovacsem oraz Konsulem Gene-
ralnym Węgier. Spotkanie było 
związane z  organizacją obchodów 
99-lecia bitwy pod Gorlicami w 
naszym mieście. 

MARSZAŁEK 
O ZAŁOŻENIACH MRPO

15 kwietnia br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w spo-
tkaniu Komitetu Monitorującego 
Małopolski Regionalny Program 
Operacyjny w latach 2007-2013. 
Jednym z punktów posiedzenia 
była prezentacja przez Marszałka 
Województwa  Małopolskiego Mar-
ka Sowę głównych założeń MRPO 
na lata 2014 – 2020.
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Wśród nowych pozycji w 
tegorocznym budżecie Miasta 
znalazły się m.in.: 

- dofinansowanie pomocy ma-
terialnej dla uczniów o cha-
rakterze socjalnym w kwocie 
22,9 tys. zł. (Miasto otrzyma 
ponadto dotację celową na to 
zadanie w wysokości 91,3 tys. 
zł.),

- realizacja projektu „Polsko – 
Rosyjska Wymiana Młodzieży 
2014” – jest to kontynuacja 
programu współpracy między 
szkołą w Sankt Petersburgu a 
Miejskim Zespołem Szkół nr 
5 w Gorlicach; gorlicka szkoła 
pozyskała na ten cel wsparcie 
w wysokości 60 tys. zł. z Cen-
trum Polsko – Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia,

- dofinansowanie organizacji w 
Gorlicach turnieju finałowego 
o wejście do I ligi siatkówki ko-
biet z udziałem KR-S Ekstrim 
Gorlice – 20 tys. zł.,

- opracowanie dokumentacji 
projektowej przebudowy na-
wierzchni chodnika na 890 
–metrowym odcinku ulicy 
Stróżowskiej – 15 tys. zł.,

XLIV SESJA RADY MIASTA GORLICE
23 kwietnia br. odbyła się XLIV Sesja Rady Miasta Gorlice. Zgodnie z porządkiem obrad radni 

przyjęli protokół z obrad poprzedniej Sesji RM, wysłuchali informacji Burmistrza za okres międzyse-
syjny od 16.03-15.04 2014 r. oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na XLIII Sesj RM. Następnie 
podjęli 16 uchwał. Pierwsza dotyczyła zmiany w budżecie miasta Gorlice. Uchwałami zmieniono też 
nazwy ulic, nadano nazwę rondu i mostowi.

- opracowanie dokumentacji 
projektowej I etapu budowy 
łącznika ulic Stróżowskiej i 
Korczaka – 25 tys. zł.,

- wykonanie prac rozbiórkowych 
budynku po byłym przedszkolu 
przy placu Dworzysko, rekulty-
wacja terenu, zagospodarowa-
nie zielenią – 50 tys. zł.

- zmiana lokalizacji budowy 
boiska wielofunkcyjnego z 
ulicy Lipowej na ulicę Wroń-
skich; boisko (projekt, któ-
ry  zwyciężył w głosowaniu 
nad budżetem obywatelskim 
w 2013 roku) powstanie na 
działce miejskiej, do której 
dogodniejszy dostęp będą 
mieli mieszkańcy bloków na 
osiedlu Magdalena.

Radni zdecydowali o nada-
niu nazwy Rondo Bitwy Gorlickiej 
dla nowego ronda, które zostało 
wybudowane w 2013 roku u 
zbiegu ulic Stawiska, Kołłątaja 
i Rydarowskiej. Nową nazwę 
uzyskał również nowy most w 
ciągu ulicy Rydarowskiej – Most 
Zesłańców Sybiru (z inicjatywą 
nadania nazwy dla tego mostu 
wystąpił Zarząd gorlickiego Koła 

Związku Sybiraków).

Zdecydowano również o 
zmianie nazwy części ulicy Jana 
Brzechwy. Odcinek ulicy Brzechwy 
– od strony ulicy Kościuszki – no-
sił będzie nazwę Św. Maksyma. Z 
wnioskiem o upamiętnienie w ten 
sposób Św. Maksyma Sandowicza 
(w 2014 roku mija setna rocznica 
jego śmierci) wystąpił Prawosław-
ny Biskup Gorlicki. Skutki zmiany 
nazwy dotyczą mieszkańców 
jednego zamieszkałego budynku 
jednorodzinnego. Zmianę pozy-
tywnie zaopiniował Zarząd Osiedla  
nr 6 „Zawodzie”.

Radni poparli  również 
wniosek Burmistrza kierowany do 
Dyrektora rzeszowskiego oddziału 
Agencji Nieruchomości Rolnych 
o pilne przekazanie terenu przy 
ulicy Dukielskiej pod cmentarz 
komunalny w Gorlicach. 

W piśmie do Agencji, po-
nawiającym prośbę o przeka-
zanie Miastu terenu przy ulicy 
Dukielskiej, czytamy m.in.: "nasze 
starania w tym zakresie trwają już 
od roku 2006 r. i obecnie jesteśmy 
przygotowani pod względem 
finansowym i technicznym do re-

alizacji tej inwestycji. Zmuszeni je-
steśmy również do niezwłocznego 
przystąpienia do budowy nowego 
cmentarza komunalnego, gdyż 
obecnie użytkowany cmentarz w 
ciągu najbliższego roku całkowicie 
się wypełni. Teren o który ubie-
gamy się jest własnością Skarbu 
Państwa i jest przeznaczony na 
ten cel w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego. 
Miasto Gorlice nie posiada innego 
odpowiedniego terenu dla budowy 
cmentarza, dlatego też zwraca się 
o nieodpłatne przekazanie takiego 
gruntu z zasobu gruntów rolnych 
Skarbu Państwa, zgodnie ustawą 
o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa. 

(…) chodzi o teren o po-
wierzchni 9 ha. W toku naszych 
starań o pozyskanie terenu Miasto 
Gorlice wydatkowało środki finan-
sowe, realizując (w większości 
w uzgodnieniu z ANR) szereg 
niezbędnych czynności, takich 
jak: podziały geodezyjne terenu, 
wyceny, badania geologiczne 
gruntu, koncepcja programo-
wo – przestrzenna. Przekazane 
przy  wniosku dokumenty w na-
szym przekonaniu są kompletne 
i wyczerpujące do podjęcia przez 
Agencję Nieruchomości Rolnych 
decyzji o przekazaniu terenu pod 
cmentarz. Prosimy o przyspiesze-
nie realizacji naszego wniosku, tak 
aby w terminie jak najszybszym 
można było przystąpić do reali-
zacji tak pilnej i ważnej dla Miasta 
Gorlice inwestycji." 

Joanna Bubak, zapelowała o 
rozpoczęcie I etapu budowy łącznika 
ulic Andersa i Paderewskiego.

(Odp.: Połowa odcinka pla-
nowanej drogi wymaga regulacji 
stanu prawnego gruntów; natomiast 
na przedmiotowym terenie zasadne 
jest uregulowanie gospodarki wod-
no – ściekowej. Zlecę wykonanie 
analizy przedprojektowej w aspekcie 
techniczno – finansowym zadania, 
na podstawie której podejmę dalsze 
decyzje). 

Radna zaapelowała także o 
pilny remont chodnika przy budyn-
ku Gorlickiego Centrum Kultury.

(Odp.: Będę czynił starania 

RADNI INTERPELUJĄ - BURMISTRZ ODPOWIADA
Interpelacje z marcowej sesji Rady Miasta

by remont placu i chodnika przed 
Gorlickim Centrum Kultury został 
uwzględniony w zadaniach bu-
dżetowych Miasta w nieodległej 
przyszłości. Obecnie priorytetem 
jest jednak kosztowne dostoso-
wanie budynku GCK do wymogów 
przeciwpożarowych).

W ostatniej interpelacji pytała 
również o termin odbioru oświe-
tlenia przy ulicy Paderewskiego i 
fragmencie ulicy Michalusa.

(Odp.: Czas związania umo-
wą wykonawcy wyłonionego w 
przetargu upłynie 30 czerwca br. 
Odbiór robót budowlano – monta-
żowych nastąpi najpóźniej 14 dni po 

zgłoszeniu zakończenia prac przez 
wykonawcę).

Michał Diduch, interpelował 
o podjęcie działań u właściciela 
pałacu w Siarach na rzecz zabezpie-
czenia skarpy nad końcowym frag-
mentem ulicy Kochanowskiego.

(Odp.: Ze względu na moż-
liwość zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkowników drogi wystąpiłem 
do właściciela pałacu z prośbą o 
zabezpieczenie skarpy).

Czesław Gębarowski, za-
apelował o przeprowadzenie prze-
budowy ulicy Krasińskiego, której 
stan  techniczny jest bardzo zły. 

(Odp.: Kompleksowy remont 

tej ulicy wyceniany jest na ok. 1,6 
mln zł. Miasto nie ma w bieżącym 
roku możliwości sfinansowania tak 
dużej inwestycji).

W kolejnej interpelacji prosił 
o podjęcie działań prowadzących 
do rozbiórki budynku przy masarni 
przy ulicy Rzeźniczej.

(Odp. : Budynek jest własno-
ścią prywatną).

Maria Ludwin, zwróciła się 
z prośbą o przyznanie podwyżek 
dla pracowników administracyjno 
– obsługowych miejskich szkół i 
przedszkoli.

(Odp.: W 2014 roku nie za-
planowano podwyżek wynagrodzeń 
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Zakończona została inwe-
stycja polegająca na przebudowie 
nawierzchni ulicy Jasnej (osiedle 
Łysogórskie).

Jej wykonawca – Miejski 
Zakład Usług Komunalnych po-
prawił nawierzchnię jezdni na 

w sferze administracji publicznej 
Miasta. Ostatnia podwyżka dla 
pracowników obsługi placówek 
oświatowych została wprowa-
dzona od października 2013 roku. 
Wynagrodzenia pracowników ad-
ministracyjnych gorlickiej oświaty 
nie odbiegają znacząco od wyna-
grodzeń pracowników administracji 
samorządowej i państwowej w 
Gorlicach. Po analizie wykonania 
dochodów budżetu Miasta za pierw-
sze półrocze sprawa uruchomienia 
ewentualnych podwyżek będzie 
ponownie analizowana). 

Ryszard Ludwin, zaapelo-
wał o przydzielenie mieszkańcom 
tłucznia na utwardzenie placu przed 
garażami na ulicy Kościuszki. Radny 
poprosił również w imieniu miesz-
kańców o wybudowanie odcinka 
chodnika prowadzącego od osiedla 
mieszkaniowego do kładki pieszej 
nad Ropą.

(Odp.: Drogi dojazdowe do 
garaży zostaną naprawione do koń-
ca maja w ramach bieżącego utrzy-
mania dróg. W trakcie spotkania 
pracowników Urzędu z przedstawi-
cielami spółdzielni Osiedle Młodych, 
Zarządu Osiedla nr 6 i Wspólnoty 
Mieszkaniowej Kościuszki 26b, 
postanowiono, że w celu budowy 
chodnika dokonana zostanie za-
miana terenu potrzebnego pod trakt 
pieszy na nadrzeczny teren należący 
do Miasta. Członkowie wspólnoty, 
jako współwłaściciele, musza wy-
razić zgodę na tę zamianę).

Radny prosił też o wszczęcie 
postępowania dotyczącego powsta-
nia nowej ulicy, prostopadłej do 
ulicy Brzechwy, a równoległej do 
ulicy Kościuszki.

(Odp.: Plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewiduje 
powstanie drogi w tym miejscu, 
natomiast obecnie grunty, które 

mogłyby zostać wykorzystane pod 
budowę drogi pozostają własnością 
prywatną. Dlatego też w pierwszej 
kolejności należałoby dokonać 
wydzielenia części nieruchomości 
pod drogę, a następnie dokonać ich 
przejęcia na rzecz Miasta. Budżet 
Miasta na 2014 rok nie przewiduje 
wydatków na ten cel).

Augustyn Mróz, w imie-
niu grupy radnych, złożył projekt 
uchwały w sprawie przekazania 
środków finansowych MZS nr 1 i 
MZS nr 5 na utworzenie stołówek 
szkolnych. W interpelacji znalazła 
się prośba, by wydziały meryto-
ryczne i Biuro prawne dopracowały 
i przygotowały ostateczną wersję 
uchwały.

(Odp.: Na podstawie ustawy 
o finansach publicznych inicjatywa 
sporządzenia projektu uchwały o 
zmianie uchwały budżetowej przy-
sługuje wyłącznie burmistrzowi. 
Przychylam się do zdania Komisji 
Oświaty i Kultury Rady Miasta o 
tym, aby sprawę funkcjonowania 
stołówek szkolnych rozważyć przy 
projektowaniu budżetu na 2015 
rok).

Alicja Nowak, w nawiązaniu 
do interpelacji z poprzedniej sesji, 
na temat obniżenia stawek podatku 
od nieruchomości, pyta o faktyczny 
stan sytuacji finansowej Miasta.

(Odp.: Wszystkie niezbędne 
informacje na temat stanu finansów 
Miasta są udostępniane w doku-
mentach przedstawianych Radnym, 
jak i w informacjach dostępnych dla 
wszystkich zainteresowanych w 
Biuletynie Informacji Publicznej).

W kolejnej interpelacji radna 
zwróciła się o dokonanie prze-
glądu i dostosowanie do potrzeb 
stref zakazu parkowania i płatnego 
parkowania w mieście, za szcze-
gólnie istotne uznając ograniczenie 

zakazów dotyczących parkowania 
pojazdów dostawczych.

(Odp.: Przegląd infrastruktu-
ry drogowej odbywa się na bieżąco. 
Aktualnie nie ma uzasadnienia dla 
dokonywania zmian w funkcjono-
waniu stref płatnego parkowania ani 
usuwania ograniczeń dotyczących 
zakazu parkowania).

Radna nawiązała również do 
odpowiedzi na interpelację dotyczą-
cą obowiązku dożywiania uczniów 
ze środków MOPS, prosząc o 
sprecyzowanie i pogłębienie udzie-
lonych uprzednio przez Burmistrza 
odpowiedzi.

(Odp.: Potwierdzam wyja-
śnienia zawarte w odpowiedziach 
na interpelacje i zapytania Radnej 
udzielone w dniach 14 lutego i 20 
marca 2014 roku).

Pytała też o rolę, jaką w życiu 
ekonomicznym Gorlic odegrała 
powołana w 2010 roku Rada Go-
spodarcza.

(Odp.: Rada Gospodarcza 
powołana została z inicjatywy grupy 
gorlickich przedsiębiorców. W trak-
cie jej posiedzeń członkowie Rady 
byli informowani m.in. o dostępnych 
środkach pomocowych na prowa-
dzenie działalności. Po posiedzeniu 
Rady w dniu 9 lutego 2012 roku 
jej ówczesny przewodniczący zre-
zygnował z funkcji, a od tego czasu 
członkowie Rady nie wykazali woli 
kontynuowania spotkań).

W ostatniej interpelacji radna 
apelowała o poprawienie stanu 
podjazdów dla niepełnosprawnych 
i chodników znajdujących się przy 
drodze krajowej przy moście nad 
Ropą.

(Odp.: Podjąłem kolejną pró-
bę u zarządcy drogi (jest to droga 
krajowa) o niezbędną przebudowę 
podjazdów. Zjazd na kładkę dla 
pieszych w ciągu ulicy Mickiewicza 

jest w złym stanie technicznym i 
posiada nienormatywny spadek. 
Będę czynił starania, by zadanie to 
wprowadzić do budżetu Miasta w 
przyszłym roku).

Jadwiga Wójtowicz, w 
pierwszej interpelacji pytała o osta-
teczną decyzję Wojewody odnośnie 
kilku działek znajdujących się w 
pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Wojewoda wcześniej domagał 
się zwrotu działek na rzecz Skarbu 
Państwa. 

(Odp.: W przypadku do czte-
rech działek Wojewoda odstąpił od 
odwołania darowizny. W stosunku 
do pozostałych Wojewoda zobowią-
zał Starostę Gorlickiego do podjęcia 
działań zmierzających do odwołania 
darowizny).

W kolejnej pytała jak prze-
biega postępowanie zmierzające do 
wyegzekwowania zgodnego z projek-
tem zakończenie inwestycji budowy 
kolektorów na krytej pływalni.

(Odp.: Przypomnijmy, że 
zadanie nie zostało odebrane przez 
Miasto w całości z uwagi na niespeł-
nienie przez wykonawcę warunków 
umowy. Wykonawca skierował spra-
wę płatności do sądu. Sąd Okręgowy 
w Krakowie wyznaczył sprawę na 
wrzesień 2014 roku).

W ostatniej interpelacji pytała 
czy zostały opłacone trzy kary finan-
sowe nałożone na Radę Miasta w 
2013 roku. Kary zostały nałożone za 
opieszałość w rozpatrywaniu skargi 
mieszkańców. 

Odp.: (Kara grzywny nałożona 
w wysokości 9100 zł. nałożona przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
została zapłacona przez Urząd. 
Wystąpiłem do dwóch kancelarii 
świadczących po 2010 roku (w tym 
roku doszło do zdarzenia) usługi 
prawne na rzecz Urzędu o wyjaśnie-
nie okoliczności tej sprawy).

GORLICKIE INWESTYCJE I REMONTY
PRZEBUDOWA UL. JASNEJ

długości 65 m. i szerokości 3 
m.. Ułożono tu płyty ażurowe, 
pomiędzy płytami ułożono kostkę 
betonową, wykonane zostało 
obrzeże betonowe, nawrotka, do-
stosowano wjazdy indywidualne 
(fot, T. Sekuła).
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Decyzja Zarządu o reali-
zacji tych inwestycji praktycznie 
przesądza o tym, że te dwie drogi 
wojewódzkie przebiegające przez 
Gorlice zostaną w tym roku zmo-
dernizowane.

Kilometrowy odcinek ulicy 
Dukielskiej (szacunkowy koszt za-
dania – 850 tys. zł.) zostanie wyko-
nany w ramach Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla 
województwa małopolskiego i zo-
stanie w połowie sfinansowany ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

Natomiast remont 800 – 
metrowego odcinka ulicy Stró-

Ruszyła największa tego-
roczna inwestycja Miejska – II etap 
budowy układu komunikacyjnego 
w Strefie Aktywności Gospodarczej 
przy ulicy Bieckiej. Kolejnym eta-
pem rozbudowy strefy aktywności 
gospodarczej jest włączenie do 
SAG 6,85 ha wolnych terenów i 
stworzenie możliwości lokalizacji 
na nim nowych zakładów pracy, a 
przez to utworzenie nowych miejsc 
pracy. W efekcie zaplanowanych 
robót zostanie wzmocniona infra-

Inwestycja przy ul. Ariańskiej
Zaczęła się też inwestycja 

przy ulicy Ariańskiej (wykonawcą 
jedst MZUK), prowadzona wspól-
nie przez Miasto Gorlice i Powiat 
Gorlicki. W 2013 roku wykonano 
tu chodnik (od skrzyżowania z ul. 
Sienkiewicza do ZSE), teraz prace 
są kontynuowane na kolejnym od-
cinku. Wykonane zostaną chodniki 
i parkingi na odcinku od wjazdu do 

Zespołu Szkół Ekonomicznych do 
wjazdu na plac kościelny. Długość 
remontowanego chodnika wynosi 
80 m, szerokość 2 m., ilość miejsc 
parkingowych - 21 sztuk w tym 2 
dla niepełnosprawnych; w ramach 
zadania zostanie również wykona-
na przekładka sieci elektroenerge-
tycznej oraz ogrodzenie.

(Fot. G. Rybczyk)

SAG - NAJWIĘKSZA TEGOROCZNA INWESTYCJA MIASTA GORLICE
struktura drogowa w południowej 
części SAG oraz wytworzony zu-
pełnie nowy układ komunikacyjny i 
infrastruktura na terenie wschodniej 
części SAG. Jest to o tyle ważne, że 
wschodnia część, mimo zapisów 
planistycznych, pozwalających na 
lokalizację produkcji i usług, nie ma 
praktycznie dostępu do drogi krajo-
wej, przy której leży. Dla uzyskania 
pełnej funkcjonalności inwestycyjnej 
terenu, pozwalającej na lokalizację 
nowych zakładów, przewiduje się 

kompleksowe uzbrojenie terenu w 
wewnętrzny układ drogowy oraz jego 
połączenie z drogą krajową nr 28 
oraz wyposażenie tej części Strefy we 
wszystkie niezbędne media, poprzez 
budowę: jezdni (o szerokości 4 i 6 
m) o łącznej długości 999 metrów, 
chodnika o  długości 450 metrów, 
poboczy o  długości 745 metrów, ka-
nalizacji opadowej o długości 456 m, 
wodociągu i kanalizacji sanitarnej o 
długości 280 m, sieci energetycznej, 
w tym: przeniesienie stacji TRAFO 

oraz ułożenie 300 m kabla energe-
tycznego, oświetlenia ulicznego o 
długości sieci 150 m. Całkowita war-
tość projektu wyniosła po przetargu 
3.568.769 zł, w tym dofinansowanie 
z UE wynosi 2.855.015 zł (80%). 
Wykonawcą zadania jest konsorcjum 
gorlickich firm Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z 
o.o. i Zakład Usługowo Produkcyjno 
Handlowy HAŻBUD Sp. z o.o.. Pla-
nowane zakończenie inwestycji to 30 
października 2014 roku.

MODERNIZACJA DUKIELSKIEJ I STRÓŻOWSKIEJ
Dobre wieści dla kierowców

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o modernizacji ulicy Dukielskiej oraz ulicy 
Stróżowskiej.

żowskiej, wraz z udrożnieniem 
kanalizacji deszczowej, zostanie 
wykonany w ramach oszczędności 

po rozliczeniu kosztów zimowego 
utrzymania dróg ze środków zabez-
pieczonych w Wojewódzkim Planie 

Utrzymania Dróg i Mostów. 

Istnieje również spora szan-
sa, że także w 2014 roku zmoder-
nizowany zostanie 890 – metro-
wy odcinek chodnika przy ulicy 
Stróżowskiej. Zadanie to zostanie 
zrealizowane w ramach programu 
Inicjatywa Samorządowa. Na to 
zadanie zarówno Województwo 
Małopolskie, jak i Miasto Gorlice 
planują przeznaczyć po 200 tys. 
złotych.

Remonty nawierzchni dróg 
wojewódzkich w Gorlicach to w 
duzej mierze efekt wielomiesięcz-
nych starań burmistrza Gorlic 
Witolda Kochana oraz jego roz-
mów z marszałkami Województwa 
Markiem Sową i Romanem Ciepie-
lą oraz z dyrekcją Zarządu Drog 
Wojewódzkich w Krakowie.

Na zdjęciu inna droga wo-
jewódzka w Gorlicach - ulica 
Skrzyńskich, na której prace 
remontpwe przeprowadzono w 
2013 roku.

Wkrótce ruszy realizacja 
zadania: Tworzenie ogólnopol-
skiego produktu turystycznego 
- małopolski odcinek szlaku frontu 
wschodniego I Wojny Światowej".  
Wykonanie robót budowlanych 

BĘDĄ SZLAKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE W GORLICACH
szlaków i ścieżek pieszo - rowero-
wych wraz z miejscami odpoczynku 
w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" 
oraz budowa wiaty.

Miejscem lokalizacji inwe-
stycji będzie Miasto Gorlice, na 

terenie którego zaprojektowano 
system tras rowerowych (ścieżek 
i szlaków) mających za zadanie 
skomunikowanie poszczególnych 
rejonów miasta, a także umożliwia-
jących dalszą komunikację miasta 

z gminami sąsiednimi – Sękową, 
gminą Gorlice (do Szymbarku) i 
gminą Biecz.

Zrealizowanych zostanie 8 
odcinków ścieżek rowerowych oraz 
jednego szlaku rowerowego. 
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Ścieżka pieszo-rowerowa 
A-B zlokalizowana jest na terenach 
OSiR. Ścieżka rozpoczyna swój 
bieg przy kładce pieszej na rzece 
Sękówce, a następnie biegnie 
wzdłuż granicy stadionu. Swój bieg 
kończy przy wyjeździe z terenów 
OSiR-u na ul. Sienkiewicza (dł. 325 
m., szerokość 3,5 m.)

Ścieżka rowerowa C-D po-
łożona jest wzdłuż lewego brzegu 
rzeki Sękówki. Biegnie poprzez 
nadbrzeżne tereny zadrzewione, 
końcowy fragment ścieżki popro-
wadzony jest wzdłuż zabudowań 
mieszkalnych (ścieżka o długości 
490 m. i szerokości 2 m. oraz 
ścieżka o dł. 95 m. i szer. 2,5 m., 
miejsce odpoczynku, przepust)

Ścieżka pieszo-rowerowa 
E-F zlokalizowana jest wzdłuż ul. 
Batorego na odcinku od wjazdu w 
drogę wewnętrzną do skrzyżowa-
nia z boczną odnogą ul. Batorego 
(dł. 240 m., szer. 2,5 m.). 

Ścieżka rowerowa I-L wy-
znaczona została po lewej stronie 
rzeki Ropy. Odcinek zaczyna swój 
bieg w okolicach parkingu przy 
skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z ul. 
Garbarską i biegnie wzdłuż Ropy 
do kładki pieszej na rzece (dł. 195 
m., szer. 3,5 m.)

Ścieżka pieszo-rowerowa 
M-N zlokalizowana jest pomiędzy 

drogą krajową nr 28 (ul. Parkowa) 
a lewym brzegiem Ropy. Swój bieg 
rozpoczyna przy kładce pieszej 
prowadzącej do Parku Miejskiego, 
kończy się na wysokości tzw. „sta-
rodroża” – fragmentu ul. Bieckiej 
(dł. 1315 m., szer. 3,5 m., miejsce 
odpoczynku i rekreacji, plac zabaw, 
pętla nawrotowa, kładka). 

Ścieżka pieszo-rowerowa 
M’-N’ z wydzielonym ciągiem pie-
szym zaczyna swój bieg od skrzy-
żowania ul. Bieckiej i Michalusa, 
prowadzi wzdłuż drogi, do drogi 
krajowej nr 28. Komunikować 
się będzie z trasą M-N poprzez 
przejście pieszo-rowerowe zloka-
lizowane w obrębie drogi krajowej 
nr 28 (ścieżka o dł. 215 m. i szer. 2 
m., chodnik o dł. 110 m. i szer. 2 m. 
oraz o dł. 105 m. i szer. 4,5 m.

Ścieżka pieszo-rowerowa 
L’-Ł wyznaczona została po prawej 
stronie Ropy w pobliżu granicy 
Miasta Gorlice z Ropicą Polska. 
Ścieżka prowadzić będzie wzdłuż 
śladu istniejącej drogi gruntowej 
do potoku Figa (dł. 175 m., szer. 
2,5 m., przepust).

Ścieżka pieszo-rowerowa 
A-I” wyznaczona została jako trasa 
biegnąca po zewnętrznym obrysie 
Parku, łącząca ze sobą kładkę na 
rzece Ropie z kładką na rzece Sę-
kówce. Przebieg ścieżki wyznaczają 

istniejące alejki parkowe (dł. 300 
m., szer. 2 – 2,5 m).

Szlak L-L’ łączy ścieżki ro-
werowe I-L oraz L’-Ł. Zaczyna się 
od kładki pieszej nad rzeką Ropą, 
skąd po koronie wałów przeciwpo-
wodziowych prowadzi w kierunku 
Ropicy Polskiej (umocnienie koro-
ny wału przeciwpowodziowego na 
odcinku o dł. 750 m. i szer. 2 m.)

Na realizację powyższe-
go zamierzenia inwestycyjnego 
składają się następujące prace: 
budowa ścieżek rowerowych i 
ścieżek pieszo-rowerowych o 
nawierzchni asfaltobetonowej o 
łącznej długości 3350 m; budowa 
chodnika z kostki betonowej o dł. 
215 m oraz przejścia dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania z drogą 
krajową nr 28; umocnienie skarpy 
wzdłuż drogi łączącej ul. Biecką i 
drogę krajową nr 28 na potrzeby 
ścieżki pieszo-rowerowej z wydzie-
lonym chodnikiem; budowa dwóch 
miejsc odpoczynku wzdłuż ścieżek 
rowerowych; budowa kładki pie-
szo-rowerowej nad potokiem Stró-
żowianka; budowa przepustu nad 
potokiem Figa; budowa przepustu 
na ścieżce przy Sękówce; umoc-
nienie wału przeciwpowodziowego 
wzdłuż prawego brzegu rzeki Ropy 
na długości 750 m na potrzeby 
szlaku rowerowego; budowa wiaty 

w Parku Miejskim.

Ścieżki rowerowe posiadać 
będą nawierzchnie z betonu asfal-
towego ograniczonego obrzeżami 
betonowymi. Szerokość ścieżek 
wynosić będzie od 2 m do 3,5 m 
(ścieżki z dopuszczonym ruchem 
pieszym). 

Przewiduje się dodatkowe 
zabezpieczenia trasy M’-N’ barie-
rami od strony jezdni drogi oraz od 
strony skarpy. Ścieżki odwadniane 
będą  powierzchniowo na teren 
poprzez odpowiednie ukształto-
wanie spadków poprzecznych i 
podłużnych.

W ciągu wybranych odcin-
ków ścieżek rowerowych wyzna-
czono dwa miejsca pod place słu-
żące odpoczynkowi rowerzystów. 
Na placach zlokalizowane zostaną 
elementy małej architektury: ławki, 
stoły, śmietniki oraz tablice infor-
macyjne.

Przypominam, że Miasto 
Gorlice przy realizacji tego zadania 
będzie korzystało z dofinansowania 
unijnego w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Dofinansowanie wynosi 
75%. Najkorzystniejszą ofertę - 
1 715 850 zł złożyło Przedsiębior-
stwo Budownictwa Wodno-Sani-
tarnego „Potok” ze Stróżówki.

Ciężar przygotowań wziął 
na siebie personel Zakładu wraz 
z kierującą nim Barbarą Wojnar.  
Dużego wsparcia udzielili wolon-
tariusze z Lokalnego Centrum 
Wolontariatu w Gorlicach. 

Dzięki zaangażowaniu całe-
go personelu Zakładu Opiekuńczo 
– Leczniczego działającego w 
gorlickim szpitalu, pacjenci Zakła-
du mogli – po raz kolejny – wziąć 
udział w specjalnie przygotowanym 
spotkaniu przedświątecznym. 

W czwartkowe przedpołu-
dnie, korytarz ZOL-u mieszczącego 
się w budynku szpitalnym przy 
ulicy Węgierskiej w Gorlicach 
(tzw. „szpital na górce”) zmienił 
się nie do poznania. Wszystko za 
sprawą stołów, na których znalazły 
się wielkanocne dania oraz stroiki 
i prezenty przygotowane przez 
pracowników Zakładu oraz wolon-
tariuszy ze Szkolnych Klubów Wo-
lontariatu zrzeszonych w Lokalnym 
Centrum Wolontariatu w Gorlicach. 
O odpowiedni klimat świąteczny 
zadbali uczniowie z Liceum Ogól-
nokształcącego w Bieczu. Przy 

WIELKANOC W SZPITALU
W czwartek 17 kwietnia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Gor-

licach zorganizowano Wielkanoc dla przebywających tam pacjentów. 

stołach zasiedli wspólnie pacjenci 
Zakładu, personel medyczny, po-
mocniczy, lekarze, dyrekcja szpitala 
oraz wolontariusze. 

Podczas czwartkowego spo-
tkania wielkanocnego byli również 
obecni ich młodsi koledzy działają-
cy na co dzień w Szkolnych Klubów 
Wolontariatu przy Zespole Szkół w 
Stróżówce, Miejskim Zespole Szkół 
nr 5 w Gorlicach oraz Miejskim 
Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. 
Dla młodych wolontariuszy z SKW 
był to wyjątkowy dzień, na który 
przygotowywali się od kilku dni. 
Z myślą o pacjentach przebywają-
cych w szpitalu przygotowali stroiki 
i upominki wielkanocne. 

Okazją do ich wręczenia była 
czwartkowa Wielkanoc w Zakładzie 
Opiekuńczo – Leczniczym. Ponad-
to młodzi wolontariusze wręczyli 
upominki pacjentom przebywa-
jącym na oddziale geriatrycznym 
(dwa odcinki) Szpitala Specjali-
stycznego im. H. Klimontowicza 
w Gorlicach. 
foto i tekst: Grzegorz Rybczyk (Lokalne 

Centrum Wolontariatu w Gorlicach)
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Województwo Małopolskie 
oraz Małopolski Instytut Kultu-
ry po raz szesnasty organizuje 
Małopolskie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego. To największa w 
Województwie cykliczna impreza 
promująca podczas dwóch ma-
jowych weekendów obiekty nie 
zawsze szerzej znane i dostępne 
miłośnikom zabytków i turystyki.

W związku z przypadającą 
w tym roku 100. rocznicą wybu-
chu I wojny światowej motywem 
przewodnim XVI edycji Dni Dzie-
dzictwa, zatytułowanej Wielki 
wybuch 1914–1918, jest historia 
tego okresu. 

DNI DZIEDZICTWA W GORLICACH
Dwie gorlickie atrakcje turystyczne znalazły się liście obiektów Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Miło nam poinformować, 
że wśród dziesięciu obiektów, 
które zostaną zaprezentowane 
podczas Dni Dziedzictwa znajdują 
się także Muzeum Regionalne 
PTTK im. Ignacego Łukasiewicza  
w Gorlicach (Małopolski Instytut 
Kultury i Muzeum pracują nad 
odświeżeniem znajdującej się tu 
ekspozycji poświęconej bitwie pod 
Gorlicami) oraz Pałac Długoszów 
w Siarach. Ponadto na liście atrak-
cji znalazł się cmentarz wojenny na 
Przełęczy Małastowskiej. 

Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny. Do gorlickiego muzeum 
oraz pałacu w Siarach zapraszamy 
w dniach 24 – 25 maja.

Zabytki na liście UNESCO - WYSTAWA W DOMU POLSKO-SŁOWACKIM
Od 1 do 23 kwietnia br. w Domu Polsko-Słowackim oglądać można było wystawę pod hasłem  „Zabytki na liście UNESCO - Wieliczka, 

Owczary, Sękowa, Binarowa”. To efekt 15. Międzynarodowego Pleneru Artystów Niepełnosprawnych, który odbył się w dniach 5-6 września 
2013 r. Wzięło w nim udział 40 twórców (z Katowic, Rudawy, Świnoujścia, Mysłowic, Słupska, Łodzi, Sosnowca, Piekar Śląskich, Lublina, 
Pszczyny, Rudy Śląskiej, Krakowa oraz Ukrainy). Uczestnicy pleneru, wykorzystując swój talent i niezwykłą wrażliwość, utrwalili na płótnie 
Zamek Żupny w Wieliczce, kościoły w Binarowej i Sękowej oraz cerkiew w Owczarach. 

Przegląd  organizowany jest 
przez Gorlickie Stowarzyszenie 
Pomocy Społecznej „Succurrere” 
oraz Gorlickie Centrum Kultury. 

W Przeglądzie wzięło udział 
13 jednostek z terenu powiatu 
gorlickiego, w których na co dzień 
pracuje się z osobami niepełno-
sprawnymi, m.in. warsztaty terapii 
zajęciowej, ośrodek wsparcia oraz 
domy pomocy społecznej. 

SWIĄTECZNIE W GCK
W czwartek 10 kwietnia br. odbył się już IX Przegląd Palm 

Wielkanocnych i Stołu Wielkanocnego.

Wszystkim uczestnikom 
przeglądu należą się słowa dużego 
uznania, ponieważ przygotowane 
przez nich stoiska wymagały 
wielu dni pracy, a prezentowane 
przysmaki przypadły do gustu 
wszystkim obecnym.

Organizatorzy już dziś za-
praszają na kolejny, jubileuszowy 
przegląd, który odbędzie się za 
rok. Fo

t. 
P.
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ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI -  TAK SZYBKO ODCHODZĄ
ks. J. Twardowski

Zmarł 22 marca 2014 r. Gorliczanin z Glinika. Urodził się 1957 r. Miał 
dar od Stwórcy i artystyczną duszę. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w Jarosławiu ukończył z wyróżnieniem z kompozycji z projektowaniem. Udało 
mu się podjąc studia na ASP w Krakowie. To były krótkie studia. Powrócił do 
Gorlic - wtedy poznałem Romana - człowieka wolnego, dla którego najważniej-
szym światem stało się malarstwo - malarskie opisywanie pejzaży, krajobrazu. 
Malarstwo było Jego życiem, dawało mu wolność ale i samotność, zwłaszcza 
od chwili, gdy zamieszkał w Regietowie. Jego malarstwo, tak bardzo bliskie 
impresjonizmowi, opisywało pełne ulotności pogórki Pogórza i wzgórza Be-
skidu. Patrząc na nie można odczytywać emocje i stan ducha Artysty. To ślad 
ziemskiego życia - chociaż ulotnego, to jednak dla twórcy ponadczasowego, bo 
pozostawia po sobie dzieła malarskie - Vita brewis ars longa, Romanie.

Roman Dziubina

ROMAN RACZEK - MALARZ, PEJZAŻYSTA, ARTYSTA

1957-2014

ADAM NOWAK - PEDAGOK, MUZYK, FOTOGRAFIK
To była smutna wiadomość. 26 kwietnia 2014 r. odszedł od nas nagle 

Adam Nowak - dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury. Jego śmierć zaskoczyła 
wszystkich którzy go znali. A znało Adama wielu mieszkańców Gorlic. On sam 
nie był gorliczaninem. Pochodził z województwa świętokrzyskiego. Urodził się 16 
stycznia 1958 r. w Ksanach. Do Gorlic przybył 30 lat temu, w 1984 r. z Krakowa, 
gdzie ukończył studia pedagogiczne z zakresu pracy kulturalno oświatowej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podjął pracę instruktora do spraw fotografii 
i filmu w Gorlickim Centrum Kultury. Dwa lata później został dyrektorem tej 
placówki. Wrósł w pejzaż kulturalny miasta. Ogrom pracy i dokonań: Dni Gorlic, 
festiwale, konkursy, przeglądy teatralne, chóry... Znakomite propozycje i oferty 
kulturalne..., doskonali i znani artyści... Dzięki Adamowi mogliśmy poznawać, 
przeżywać, podziwiać. Nie miał czasu dla swoich - jeszcze młodzieńczych - pasji: 
fotografii i gry na harmonijce ustnej. Po wielu latach do tych pasji powrócił. 
Zaskoczył wszystkich dojrzałością artystyczną fotografii. Na stałe współpracował 
z „Kurierem Gorlickim”. Adamie, w imieniu swoim i Rady Redakcyjnej, dziękuję. 
Smutno i żal, że się już nie zobaczymy. Ale pozostanie wspomnienie i starożytna 
maksyma - Non omnis moriar - bo to prawda, że nie całkiem umarłeś, został 
po tobie świat utrwalony w fotografii - Gorlic, Pogórza, Beskidu Niskiego i 
dalekiego świata. Żegnam ze smutkiem.

Roman Dziubina
1958-2014

19 marca, w uroczystość św. 
Józefa odbyli wycieczkę – pielgrzymkę 
do Starego Sącza do Diecezjalnego Cen-
trum Pielgrzymowania im. Jana Pawła 
II. 16 czerwca 1999 roku Ojciec Święty 
Jan Paweł II dokonał na starosądeckich 
błoniach kanonizacji błogosławionej 
Kingi. Wiernym świadkiem tego wyda-
rzenia pozostał Ołtarz Papieski, wokół 
którego powstaje Centrum Pielgrzy-
mowania. Jest to jedyny Ołtarz Papieski 
w Polsce, który pozostał w miejscu 
spotkania Papieża – Pasterza z wier-
nymi. Wyglądem swoim przypomina 
góralską kapliczkę wśród zielonych łąk 
nad brzegiem strumienia. U podstawy 
ołtarza, jak podczas kanonizacji, do dziś 
wypływa strumień źródlanej wody… 

„NIE LĘKAJCIE SIĘ” – „UCZYŃCIE TRZECIE TYSIĄCLECIE ERĄ LUDZI ŚWIĘTYCH” - SENIORZY „ZŁOTEGO WIEKU” ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
O kanonizacji bł. Jana Pawła II pamiętali słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach. Przed kanonizacją odbyli dwie wycieczki edukacyjne – z cyklu „Śladami Świętego Jana Pawła II”. 

Pod Ołtarzem Papieskim, gdzie była pa-
pieska zakrystia, jest dziś małe muzeum 
z pamiątkami po Świętym – jego rzeczy 
osobiste, papieski strój, dokumenty, 
sprzęt turystyczny. Kanonizując bł. 
Kingę Papież – dziś Święty Jan Paweł 
II, wzywał Polaków do świętości – „Nie 
lękajcie się świętości, uczyńcie trzecie 
tysiąclecie ludzi świętych”. 2 kwietnia, 
w 9. rocznicę śmierci Jana Pawła II, od-
była się druga wycieczka – pielgrzymka 
„Śladami Świętego Jana Pawła II” do 
Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie 
się” w Krakowie. Zostało powołane 
przez ks. kard. Stanisława Dziwisza, 
jako odpowiedź Kościoła krakowskiego 
na słowa Ojca Świętego wypowiedziane 
w dniu inauguracji pontyfikatu – 22 paź-

dziernika 1979 roku – „Nie lękajcie się! 
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! 
Jego zbawnej władzy otwórzcie granice 
państw, systemów ekonomicznych i 
politycznych, szerokich dziedzin kultury, 
cywilizacji, rozwoju”. Najważniejszą czę-
ścią Centrum jest Sanktuarium św. Jana 
Pawła II, z relikwiami krwi. Wzruszający 
był dla słuchaczy Złotego Wieku udział 
w Mszy św. w 9.rocznicę odejścia do 
Domu Pana, z piękną homilią, intencja-
mi modlitewnymi za studentów – senio-
rów z Gorlic i zwiedzanie Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się”. Dopełnieniem 
tych wycieczek – pielgrzymek było 
przybliżenie postaci kanonizowanych 
przez Ojca Świętego – św. Kingi w staro-
sądeckim klasztorze sióstr Klarysek, św. 

Faustyny w klasztorze w Łagiewnikach 
oraz modlitwa w Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego, w którym św. Jan Paweł 
II 17 sierpnia 2002 roku powiedział, że 
pragnie, by to „orędzie o miłosiernej 
miłości Boga […] dotarło do wszystkich 
mieszkańców ziemi i napełniło ich serca 
nadzieją […] Niech się spełnia obowią-
zująca obietnica Pana Jezusa, że stąd 
ma wyjść „iskra, która przygotuje świat 
na ostateczne Jego przyjście”. Trzeba 
tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba 
przekazywać światu ogień miłosierdzia. 
W miłosierdziu Boga świat znajdzie 
pokój, a człowiek szczęście”.

Roman Dziubina
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Od 22 do 29 kwietna br. w Pawilonie Historii Miasta obejrzeć 
można było ekspozycję filatelistyczną „Kanonizacja Ojca Świętego 
Jana Pawła II”. Wystawa przygotowana przez Koło Polskiego Związ-
ku Filatelistów nr 70 w Gorlicach przedstawiła zbiory dotyczące 
wizyt Papieża Jana Pawła II w świecie, Polsce i Małopolsce oraz 
wydawnictwa po śmierci i beatyfikacji Karola Wojtyły.

FILATELIŚCI PAPIEŻOWI

„NIE LĘKAJCIE SIĘ” – „UCZYŃCIE TRZECIE TYSIĄCLECIE ERĄ LUDZI ŚWIĘTYCH” - SENIORZY „ZŁOTEGO WIEKU” ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
O kanonizacji bł. Jana Pawła II pamiętali słuchacze Uniwersytetu Złotego Wieku w Gorlicach. Przed kanonizacją odbyli dwie wycieczki edukacyjne – z cyklu „Śladami Świętego Jana Pawła II”. 

24 kwietnia br. w GCK odbył się spektakl teatralny i koncert z 
okazji kanonizacji Jana Pawła II w wykonaniu teatru szkolnego Zespołu 
Szkół Nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach. W programie tego wzru-
szającego wydarzenia, organizowanego pod tytułem  „Jeśli chcesz 
znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd", obejrzeć można było 
spektakl wg dramatu Karola Wojtyły "Brat naszego Boga", "Być dobrym 
jak chleb"  oraz koncert słowno - muzyczny inspirowany twórczością i 
nauczaniem Jana Pawła II. Opiekunką zespołu teatralnego i reżyserem 
spektaklu była polonistka z tej szkoły Halina Osińska.

W hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, misisz iść do góry, pod prąd”

„Nie lękacie się być świętymi”
UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II

25 kwietnia br. w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorlicach odbyła się uroczystość z okazji kanonizacji Papieża Jana Pawła 
II zorganizowana przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach oraz Parafią pw. Św. Jadwigi Królowej. Rozpoczęła 
się programem słowno muzycznym uczniów z ZSE pt. „Nie lękajcie się być świętymi”. Po nim odbyła się msza św. z okazji kanonizacji 
Papieża Jana Pawła II, której przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Gondek, zaś Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Gnat, który po mszy św miał 
wykład w ramach sesji popularno naukowej - pt. „Jan Paweł II. Dlaczego święty?”.
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Siatkarki KSR Ekstrim Gorlice 
zwyciężyły w rozgrywanym w Gorli-
cach turnieju decydującym o awansie 
do I ligi. Podopieczne Grzegorza 
Silczuka pokonały podczas turnieju 
finałowego kolejno: PSPS Chemik 
II Police 3:1, PMKS Nike Węgrów 
3:2 oraz PLKS Pszczyna Jastrzębie 
Borynia 3:2.

Serdecznie gratulujemy zna-
komitego sukcesu! Gratulujemy 

SIATKARSKIE AWANSE
GORLICZANKI W I LIDZE

Sporo radości mieli kibice siatkówki w Gorlicach. Awans na 
zaplecze ekstraklasy zapewniły sobie siatkarki Ekstrimu, awansowali 
również siatkarze GKPS.

Gorlicki turniej cieszy się od lat dużym prestiżem w Małopolsce, co powoduje, że uczestniczą w nim zawodnicy z odległych miejscowości, 
a poziom rozgrywek jest wysoki. Nie inaczej było i tym razem. W szranki stanęło 97 adeptów królewskiej gry z południowych regionów naszego 
kraju, a także ze Słowacji. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsca w poszczególnych grupach zajęli: Chłopcy do lat 10: Florian Wrona – UKS 
MOS Wieliczka; Dziewczęta do lat 10: Lena Mróz – UKS Magnus Rzezawa; Chłopcy do lat 16: Łukasz Ruttar – GKSz Kornuty Gorlice, Dziewczęta 
do lat 16: Weronika Poręba – UKS Magnus Rzezawa; OPEN mężczyzni: Władysław Kuciel – KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny; Kobiety: Hanna 
Wesołowska – Nowy Sącz. Wszyscy otrzymali upominki, a najlepsi dyplomy i atrakcyjne nagrody.

XIX MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SZACHOWY W GORLICACH
Miejscem rozgrywek, jak co roku, był Miejski Zespół Szkół nr5 w Gorlicach. Turniej rozegrano w trzech grupach wiekowych syste-

mem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem 15 minut na zawodnika.

również siatkarzom Gorlickiego Klubu 
Piłki Siatkowej, którzy zwyciężyli 
w rozgrywkach IV ligi, a awans 
przypieczętowali wyjazdową wy-
graną nad Dalinem Myślenice 3:1. 
Wywodzący się z Gorlic zawodnicy, 
szkoleni przez Krzysztofa Kozłowskie-
go, w przyszłym sezonie przystąpią 
do rozgrywek na poziomie III ligi. 
Turniej odbywał się pod patronatem 
Burmistrza Gorlic.
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