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AMBIENT
2014

18 i 19 lipca w Gorlickim Centrum Kultury odbył się XVI „Ambient Festival” - Międzynarodowe Prezentacje Multimedialne."Am-
bient Festival" to doroczna imprezą multimedialna promującą nowoczesne, niekomercyjne odmiany muzyki elektronicznej i elektro-
akustycznej z całego świata. W tym roku na scenie Gorlickiego Centrum Kultury zaprezentowali się „Muzyka Sfer”, AB Intra, Michel 
Banabila z Holandii, Dariusz Makaruk, Kapital, Richard Pinhas z Francji oraz S.E.T.I z Wielkiej Brytanii.

WATRA
2014

W dniach 18-20 lipca br. odbywała się w Zdyni Watra - Święto Kultury Łemkowakiej. Symboliczny ogień zapłonął 32 raz. Do maleńkiej 
łemkowskiej wsi przybywają na to święto rozsiani po Polsce i świecie Łemkowie. Na Łemkowszczyźnie - ziemi dziadków i pradziadków 
integrują się, spotykają - czasem po latach, zasłuchują w pieśni, zapatrują w tańce. Przekazują kolejnym pokoleniom łemkowką kulturę.
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Duże RoDziny u PRezyDenta
4 lipca br. w Pałacu Prezydenckim Anna i Bronisław Komorowscy spotkali się z przedstawicielami 

samorządów, które wprowadziły Kartę Dużej Rodziny oraz instytucji partnerskich Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny. W spotkaniu uczestniczył zastępca Burmistrza Janusz Fugiel.
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Bronisław Komorowski za-
apelował, by zachęcać do wpro-
wadzania kart kolejne samorządy 
„także poprzez wykorzystanie 
mechanizmu demokratycznego, 
jakim są zbliżające się wybory sa-
morządowe".  Prezydent dziękował 
też wszystkim przedsiębiorcom, 
którzy udzielają zniżek w ramach 
samorządowych kart rodzinnych.
Samorządowe Karty Dużej Ro-
dziny uprawniają do ulg, zniżek i 
zwolnień z opłat za korzystanie z 
wybranych usług i przy zakupie 
towarów u sprzedawców, którzy na 
terenie danego samorządu przyłą-
czyli się do programu. Równolegle 
z systemem samorządowych kart 
rodzinnych, od połowy czerwca 
działa także ogólnopolski program 
Karta Dużej Rodziny, w którym 
rodziny z trojgiem i więcej dzieci 
mogą korzystać m.in. ze zniżek w 
PKP, muzeach, niektórych sieciach 
sklepów.

W Gorlicach promocja wo-
lontariatu w sporcie „Sport Makers” 
jest autorskim programem Katarzy-
ny Wantuch ze Spółdzielni ENTER, 
inspirowanym jej oraz innych wo-
lontariuszy udziałem w igrzyskach 
olimpijskich w Londynie w 2012 
roku. Przed imprezą w Gorlicach, 
pani Katarzyna zrekrutowała 50 wo-
lontariuszy w różnym wieku. Wśród 
nich znajdowali się wolontariusze z 
Lokalnego Centrum Wolontariatu, 
seniorzy z Uniwersytetu Złotego 
Wieku w Gorlicach, a także osoby z 
różnym stopniem niepełnospraw-
ności biorący udział w projekcie 
PCPR. Spółdzielnia ENTER, prze-
prowadziła szkolenia przygotowując 
wolontariuszy do zapewnienia 
uczestnikom Biegu Dnia Olimpij-
czyka bezpieczeństwa, ochrony i 
pomocy przy sprawnej organizacji. 
Jest to pierwsza impreza sportowa 
w Gorlicach, w której wzięli udział 
profesjonalnie przygotowani i tak 

Sport Makers – czyli wolontariusze sportowi
9 lipca, z udziałem burmistrza Witolda Kochana w siedzibie Spółdzielni Socjalnej „Enter” odbyło 

się spotkanie podsumowujące dotychczas prowadzone działania wolontaryjne. A widoczne one były 
przy organizacji Biegu Dnia Olimpijskiego, który odbył się 24 br. czerwca na gorlickim stadionie OSiR. 
Wolontariusze sportowi – uczestnicy programu Sport Makers mocno wspierali tę imprezę.

liczni wolontariusze. Podzięko-
wania i gratulacje dla wszystkich 
wolontariuszy na ręce Katarzyny 

Wantuch złożyli organizatorzy Dnia 
Biegu Olimpijskiego w Gorlicach, 
w tym  burmistrz Witold Kochan, a 

także obecna na imprezie Katarzyna 
Bachleda – Curuś, medalistka olim-
pijska z Soczi. 

Sławny Muzyk w RatuSzu28 lipca br. w naszym mie-
ście gościł światowej sławy pianista 
i kompozytor, rodowity Gorliczanin 
- Władysław „Adzik” Sendecki. 
Podczas swojej wizyty w Gorlicach 
spotkał się z burmistrzem Miasta 
Witoldem Kochanem. Niewyklu-
czone, iż spotkanie zaowocuje w 
przyszłości udziałem sławnego 
muzyka w przedsięwzięciach or-
ganizowanych w naszym mieście. 
Przy tej okazji warto bliżej poznać 
sylwetkę naszego rodaka. Włady-
sław "Adzik" Sendecki urodził się w 

Gorlicach w 1955 r. Według "New 
York Village Voice" jest to jeden z 
pięciu najlepszych pianistów na 
świecie. W swojej twórczości łączy 
elementy jazzu i muzyki klasycznej. 
Współpracował m.in. z następują-
cymi muzykami: Klaus Doldinger 
Passport, Billy Cobham, Michael 
i Randy Brecker, Ray Anderson, 
Peter Herbolzheimer, Larry Coryell, 
Didier Lockwood, Michał Urbaniak 
i Urszula Dudziak, Bireli Lagrene, 
Jaco Pastorius, Charlie Mariano, 
Vitold Rek.
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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
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wSPoMniJMy Minione Dni...
w 5. RoCzniCĘ ŚMieRCi kSiĘDza PRałata JÓzeFa MiCka

3 lipca br. minęła 5. rocznica 
śmierci Ks. Prał. Józefa Micka - 
Kapłana, Prałata Honorowego Ojca  
Świętego, Honorowego Obywatela 

Miasta Gorlice. Odszedł do Domu 
Pana w pierwszy piątek miesiąca w 
ogłoszonym przez Papieża Benedyk-
ta XVI Roku Kapłaństwa. 6 lipca 2009 
r. wielkie rzesze parafian Glinika Ma-
riampolskiego, gorliczan, kapłanów, 
władz miasta i powiatu oraz najbliższa 
rodzina pożegnały Św. P. Ks. Prałata 
udziałem w Mszy św. w kościele p.w. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Gliniku - Jego Świątyni. Stąd w 
gorący lipcowy dzień, ruszył wielki 
kondukt żałobny, by przejść ulicami 
miasta na Cmentarz Parafialny. Tu 
odbyła się uroczystość ostatniego 
pożegnania i pochówku. Spoczął 
na wieki w skromnym grobowcu. 
Tak dopaliła się świeca Jego życia - 
Kapłana, który przez 56 lat „dźwigał 
razem z innymi losy świata” w Gor-
licach. Otrzymanego od Boga daru 

życia nie zmarnował, służąc Bogu, 
człowiekowi  i Ojczyźnie. Był wspa-
niałym przewodnikiem, kapłanem, 
dobrym pasterzem. Uczył ewange-
licznej miłości swoim codziennym 
życiem, pracą, katechezą, kazaniem. 
Do końca swoich dni przypominał 
wiernym - co zawarł w książce „Skąd 
nasz ród” - że ostoją życia człowieka 
jest dom, matka, ojciec i wyniesiona 
z rodzinnego domu wiara. Dla tej 
wiary - Boga i ewangelicznej miłości 
bliźniego - zbudował dzieła swo-
jego życia: kościół, dom dla dzieci 
niepełnosprawnych, kuchnię dla 
ubogich, dom popocy społecznej. 
Podarowa też książkę „Wspomnijmy 
minione dni. Dzieje duszpasterstwa 
w Gliniku Mariampolskim”. Księże 
Prałacie - Non Omnis Moriar. To 
piękne, godne i trwałe ślady Twojego 

ziemskiego życia, posługi i misji 
kapłańskiej. Odejścia bolą, zasmu-
cają, wywołują żal. Czas te rany 
tylko leczy. Ale wiara w słowa Jezusa 
Chrystusa „Ja jestem drogą, prawdą 
i życiem. Kto uwierzy we mnie, żyć 
będzie na wieki” - nadaje naszemu 
ziemskiemu pielgrzymowaniu do 
Domu Ojca wielki, ponadczasowy 
sens. Tego nas uczyłeś. Bóg zapłać 
za wszystkie słowa, myśli, czyny i 
dzieła. Na zawsze pozostaniesz w 
naszej pamięci i modlitwie.

Roman Dziubina - przyjaciel.
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Uchwały zostały podjęte po 
analizie wytycznych przesłanych 
do Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach przez Państwową Komisję 
Wyborczą. 

Podział na obwody i okręgi 
wyborcze będzie miał istotne zna-
czenie dla wyborców już podczas 
jesiennych wyborów samorządo-
wych - utworzone zostaną nowe 
lokale wyborcze, zmieniły się rów-
nież granice okręgów wyborczych, 
w których będą wybierani radni w 
wyborach do Rady Miasta.

W Mieście Gorlice utwo-
rzono 22 stałe obwody głosownia, 
co oznacza, że mieszkańcy Gorlic 
w wyborach głosować będą w 22 
lokalach wyborczych (nie liczymy 
tutaj odrębnych obwodów głoso-
wania tworzonych zazwyczaj w 
domach pomocy społecznej czy 
w szpitalu).

Poniżej podajemy siedziby 
obwodowych komisji wyborczych, 
ich numery oraz granice stałych 
obwodów głosowania

Obwód nr 1 – siedziba Za-
rządu Osiedla nr 10, ul. Kolejowa 
4 – ulice: Azaliowa, Biecka (strona 
prawa od nr 106 do końca oraz 
strona lewa od nr 29 do końca), 
Jagodowa, Jesionowa, Kolejowa, 
Kombatantów, Malinowa, Różana, 
Skrzyńskich, ks. Tokarza, Zakole, 
Zielona

Obwód nr 2 – Gorlickie 
Centrum Kultury, ul. Michalusa 
4 – ulice: Biecka (od skrzyżowania 
z ul. Michalusa do nr 104 oraz 
strona lewa do nr 25), Chopina, 
Michalusa, Młyńska, Przemysłowa, 
Solidarności.

Obwód nr 3 – Miejski Zespół 
Szkół nr 3, ul. Wyszyńskiego 16 – 
ulice: Andersa, Brzozowa, Dębowa, 
Dmowskiego, Paderewskiego, Si-
korskiego 1, 3, 5, 7, Ściegiennego, 
Wyszyńskiego.

Obwód nr 4 – Miejski Zespół 
Szkół nr 3, ul. Wyszyńskiego 16 – 
wejście boczne  – ulice: Graniczna, 
Leśna, Pola, Robotnicza, Sikorskie-
go (domy prywatne), Wspólna, 
Zagórzańska.

W Miejskim Zespole Szkół 
nr 3 utworzona została druga, 
dodatkowa komisja wyborcza.

Obwód nr 5 – Miejskie 
Przedszkole nr 8, ul. Hallera 17 
– ulice: Bardiowska, Garncarska, 
Hallera (od numeru 4 do 10 i od 15 
do końca – numery nieparzyste), 
Korczaka, 11 Listopada.

obwoDy i okRĘGi wyboRCze
Na mocy uchwał Rady Miasta podjętych 26 czerwca 2014 

roku dokonano podziału Miasta Gorlice na jednomandatowe okręgi 
wyborcze oraz na stałe obwody głosowania.

Zmianie uległa siedziba ko-
misji wyborczej, która do tej pory 
funkcjonowała w Miejskim Zespole 
Szkół nr 6.

Obwód nr 6 – świetlica 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ma-
łopolska”, ul. Hallera 81 – ulica 
Hallera (numery od 14 do końca 
– numery parzyste)

Obwód nr 7 – I Liceum Ogól-
nokształcące im. M. Kromera, ul. 
Kromera 1 – ulice: Gajowa, Jasna, 
Laskowskiego, Letnia, Łysogórska, 
Mała, Michny, Milenijna, Nawsie, 
Okulickiego, Pułaskiego, Sadowa, 
Stróżowska (strona prawa od 
mostka na ul. Kapuścińskiego do 
końca oraz strona lewa od nr 59 do 
końca), Wesoła, Wiosenna.

Obwód nr 8 – świetlica 
osiedlowa nr 5 (dawne przedszkole 
szwedzkie), ul. Tuwima 6 – ulice: 
Konopnickiej (od numeru 19 do 
końca – numery nieparzyste), 
Okrzei, Tuwima (od nr 2 do końca 
– numery parzyste)

Obwód nr 9 – świetlica 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
(dawne przedszkole szwedzkie), ul. 
Tuwima 6 – ulica Konopnickiej (od 
nr 10 do 18 i od nr 20 do końca – 
numery parzyste)

Obwód nr 10 – Starostwo 
Powiatowe, ul. Biecka 3 – ulice: 
Asnyka, Biecka (od nr 4 do 18 oraz 
od nr 20 do 68 – numery parzyste), 
Konopnickiej (od nr 2 do 7), Nor-
wida, Potockiego, Tuwima (od nr 1 
do końca – numery nieparzyste)

Obwód nr 11 – Miejski Ze-
spół Szkół nr 4, ul. Krasińskiego 9 
- ulice: Krasińskiego, Legionów (z 
wyłączeniem bloku nr 3), Moniusz-
ki, Ogrodowa, Park Miejski, Parko-
wa (od mostu na rzece Ropie do 
końca), Rzeźnicza, Słowackiego

Obwód nr 12 – Państwowa 
Szkoła Muzyczna, ul. Wróblew-
skiego 12 – ulice: Blich, Cicha, pl. 
Dworzysko,  Garbarska, Karwacja-
nów, pl. Kościelny, Kręta, Krótka, 
Krzywa, 3 Maja, Mickiewicza, św. 
Mikołaja, Nadbrzeżna, Piekarska, 
Podkościelna, Rynek, Strażacka, 
Stroma, ks. Świeykowskiego, 
Wąska, Wróblewskiego, Legionów 
(blok nr 3) 

Obwód nr 13 – Miejskie 

Przedszkole nr 1, ul. Jagiełły 9 – 
ulice: Jagiełły, Kapuścińskiego, 
Kołłątaja, Kromera, Łukasiewicza, 
Narutowicza, Niepodległości, Pił-
sudskiego, Stawiska, Stróżowska 
(strona lewa od nr 1 do 57 oraz 
strona prawa od nr 2 do mostka 
na ul. Kapuścińskiego)

Obwód nr 14 – Miejski Ze-
spół Szkół nr 5, ul. Krakowska 
5 – ulice: Kopernika, Słoneczna 
(bloki nr 3 i 5)

Obwód nr 15 – Miejskie 
Przedszkole nr 5, ul. Krakowska 
11 – ulice: Cmentarna, Krakowska 
(od nr 4 do 18 oraz od 20 do 
końca), Lipowa, Słoneczna (blok 
nr 6), Partyzantów, Podzamcze, 
Wrońskich, Zamkowa

W Miejskim Przedszkolu nr 
5 utworzono nową siedzibę komisji 
wyborczej. 

Obwód nr 16 – klub Jubilat, 
ul. Kopernika 10 – ulice: Krakowska 
(blok nr 19), Słoneczna (bloki nr 1 
i 4, od 7a do końca, tj. budynki o 
numerach 7a, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 oraz 20)

Obwód nr 17 – Miejskie 
Przedszkole nr 4, ul. Broniew-
skiego 11 – ulice: Broniewskiego, 
Orzeszkowej, Pod Lodownią, Że-
romskiego

Obwód nr 18 – Filia Ze-
społu Szkół Ekonomicznych, ul. 
Węgierska 13 – ulice: Długosza, 
Łokietka, Pocieszka, Reymonta, 
Tęczowa, Węgierska (od nr 2 do 
32a – numery parzyste i od nr 33 
do końca), Parkowa (od skrzyżo-
wania z ul. Sienkiewicza do mostu), 
Słowacka

Obwód nr 19 – Miejski Ze-
spół Szkół nr 1, ul. Piękna 9 – 
ulice: Brzechwy, Gałczyńskiego, 
Kościuszki (od nr 2 do nr 24a 
– numery parzyste oraz od nr 
25 do końca), Krzewickiego, św. 
Maksyma, Makuszyńskiego, No-
wodworze, Prusa, Reja.

Obwód nr 20 – Zespół Szkół 
Ekonomicznych, ul. Ariańska 3 
(wejście główne) – ulice: Ariań-
ska, Armii Krajowej, Batorego, dr. 
Jezierskiego, Kochanowskiego (od 
nr 1 do 26), Kościuszki (od nr 1 do 
23 – numery nieparzyste), Piękna, 
dr. Rybickiego, pl. Targowy, Sien-

kiewicza, Sportowa, Szpitalna, 
Węgierska (od nr 3 do 29 – numery 
nieparzyste)

Obwód nr 21 – Zespół Szkół 
Ekonomicznych, ul. Ariańska 3 
(wejście od podwórza) – ulice: 
Chrobrego, Krzywoustego, Kocha-
nowskiego (od nr 29 do końca), 
Kazimierza Wielkiego, Królowej 
Jadwigi, Mieszka I, Miodowa, 
Spacerowa, Warneńczyka.

W Zespole Szkół Ekono-
micznych utworzono nową komisję 
wyborczą.

Obwód nr 22 – Filia Gor-
lickiego Centrum Kultury, ul. Du-
kielska 73 – ulice: Biechońskiego, 
Dolna, Dukielska, kpt. Klimkowi-
cza, Kwiatowa, Lenartowiczów, 
Łąkowa, Polna, Sokolska, Sosno-
wa, Zbożowa

Sejm RP w uchwalając w 
2011 roku Kodeks wyborczy ustalił 
nowe zasady ordynacji wyborczej, 
m.in. w miastach takich jak Gorlice 
wprowadzono zasadę wyboru 
radnych miejskich w okręgach 
jednomandatowych. 

Uchwałą Rady Miasta do-
konano podziału Miasta Gorlice 
na okręgi wyborcze, ustalono ich 
granice, numery i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu (z 
każdego okręgu wybierany będzie 
jeden radny do Rady Miasta).

Jednocześnie straciła moc 
uchwała Rady Miasta z 25 paź-
dziernika 2012 roku, regulująca 
dotychczasowy podział na okręgi. 

Przyjęcie nowej uchwały 
było konieczne i stanowi odpo-
wiedź na pismo Krajowego Biura 
Wyborczego, w którym wskazano 
na konieczność dokonania zmian 
w podziale – chodziło tu o podział 
dotychczasowego okręgu nr 3, w 
którym przekroczona została nor-
ma przedstawicielstwa regulująca 
liczbę mieszkańców przypadająca 
na jeden mandat radnego. Norma 
w tym okręgu wynosiła na koniec 
2013 roku 1,51, przy dopuszczal-
nej, według Kodeksu wyborczego, 
wynoszącej 1,50.

Na mocy uchwały Rady 
Miasta, podział na 21 jednoman-
datowych okręgów wyborczych 
w Mieście Gorlice przedstawia 
się następująco (podkreślono 
okręgi, w których zaszły zmiany 
– z dotychczasowych okręgów 
wyborczych nr 1 (najmniejszy z 
dotychczasowych okręgów) i 2 
powstał okręg nr 1, natomiast 
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dotychczasowy okręg wyborczy 
nr 3 został podzielony na obecne 
okręgi nr 2 i 3):

Okręg wyborczy nr 1 – ulice: 
Azaliowa, Biecka (od skrzyżowania 
z ul. Michalusa do końca), Chopina, 
Jagodowa, Jesionowa, Kolejowa, 
Kombatantów, Malinowa, Mi-
chalusa, Młyńska, Przemysłowa, 
Różana, Skrzyńskich, Solidarności, 
ks. Tokarza, Zakole, Zielona.

Okręg wyborczy nr 2 – uli-
ce: Andersa, Brzozowa, Dębowa, 
Dmowskiego, Paderewskiego, Si-
korskiego 1, 3, 5, 7, Ściegiennego, 
Wyszyńskiego.

Okręg wyborczy nr 3 – ulice: 
Graniczna, Leśna, Pola, Robotni-
cza, Sikorskiego (domy prywatne), 
Wspólna, Zagórzańska.

Okręg wyborczy nr 4 – ulice: 
Bardiowska, Garncarska, Hallera 
(od numeru 4 do 10 i od 13 do 
końca – numery nieparzyste), 
Korczaka, 11 Listopada.

Okręg wyborczy nr 5 – ulica 
Hallera (numery od 14 do końca – 
numery parzyste)

Okręg wyborczy nr 6 – ulice: 
Gajowa, Jasna, Laskowskiego, 
Letnia, Łysogórska, Mała, Michny, 
Milenijna, Nawsie, Okulickiego, 
Pułaskiego, Sadowa, Stróżowska 
(strona prawa od mostka na ul. 
Kapuścińskiego do końca oraz 
strona lewa od nr 59 do końca), 
Wesoła, Wiosenna.

Okręg wyborczy nr 7 – uli-
ce: Konopnickiej (od numeru 19 
do końca – numery nieparzyste), 
Okrzei, Tuwima (od nr 2 do końca 
– numery parzyste)

Okręg wyborczy nr 8 – 
ulica Konopnickiej (od nr 10 do 
18 i od nr 20 do końca – numery 
parzyste)

Okręg wyborczy nr 9 – ulice: 
Asnyka, Biecka (od nr 4 do 18 oraz 
od nr 20 do 68 – numery parzyste), 
Konopnickiej (od nr 2 do 7), Nor-
wida, Potockiego, Tuwima (od nr 1 
do końca – numery nieparzyste)

Okręg wyborczy nr 10 – uli-
ce: Krasińskiego, Legionów (z wy-
łączeniem bloku nr 3), Moniuszki, 
Ogrodowa, Park Miejski, Parkowa 
(od mostu na rzece Ropie do koń-
ca), Rzeźnicza, Słowackiego

Okręg wyborczy nr 11 – 
ulice: Blich, Cicha, pl. Dworzysko,  
Garbarska, Karwacjanów, pl. Ko-
ścielny, Kręta, Krótka, Krzywa, 3 
Maja, Mickiewicza, św. Mikołaja, 

Nadbrzeżna, Piekarska, Podko-
ścielna, Rynek, Strażacka, Stroma, 
ks. Świeykowskiego, Wąska, Wró-
blewskiego, Legionów (blok nr 3) 

Okręg wyborczy nr 12 – 
ulice: Jagiełły, Kapuścińskiego, 
Kołłątaja, Kromera, Łukasiewicza, 
Narutowicza, Niepodległości, Pił-
sudskiego, Stawiska, Stróżowska 
(strona lewa od nr 1 do 57 oraz 
strona prawa od nr 2 do mostka 
na ul. Kapuścińskiego)

Okręg wyborczy nr 13 – 
ulice: Kopernika, Słoneczna (bloki 
nr 3 i 5)

Okręg wyborczy nr 14 – 
ulice: Cmentarna, Krakowska (od 
nr 4 do 18 oraz od 20 do końca), 
Lipowa, Słoneczna (blok nr 6), Par-
tyzantów, Podzamcze, Wrońskich, 
Zamkowa

Okręg wyborczy nr 15 – 
ulice: Krakowska (blok nr 19), 
Słoneczna (bloki nr 1 i 4, od 7a do 
końca, tj. budynki o numerach 7a, 
8, 10, 12, 14, 16, 18 oraz 20)

Okręg wyborczy nr 16 – 
ulice: Broniewskiego, Orzeszkowej, 
Pod Lodownią, Żeromskiego

Okręg wyborczy nr 17 – uli-
ce: Długosza, Łokietka, Pocieszka, 
Reymonta, Tęczowa, Węgierska 
(od nr 2 do 32a – numery parzyste 
i od nr 33 do końca), Parkowa (od 
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do 
mostu), Słowacka

Okręg wyborczy nr 18 – 
ulice: Brzechwy, Gałczyńskiego, 
Kościuszki (od nr 2 do nr 24a 
– numery parzyste oraz od nr 
25 do końca), Krzewickiego, św. 
Maksyma, Makuszyńskiego, No-
wodworze, Prusa, Reja.

Okręg wyborczy nr 19 – 
ulice: Chrobrego, Krzywoustego, 
Kochanowskiego (od nr 29 do 
końca), Kazimierza Wielkiego, Kró-
lowej Jadwigi, Mieszka I, Miodowa, 
Spacerowa, Warneńczyka.

Okręg wyborczy nr 20 – 
ulice: Ariańska, Armii Krajowej, 
Batorego, dr. Jezierskiego, Ko-
chanowskiego (od nr 1 do 26), 
Kościuszki (od nr 1 do 23 – numery 
nieparzyste), Piękna, dr. Rybickie-
go, Sienkiewicza, Sportowa, Szpi-
talna, pl. Targowy, Węgierska (od 
nr 3 do 29 – numery nieparzyste)

Okręg wyborczy nr 21 – uli-
ce: Biechońskiego, Dolna, Dukiel-
ska, kpt. Klimkowicza, Kwiatowa, 
Lenartowiczów, Łąkowa, Polna, 
Sokolska, Sosnowa, Zbożowa

W tym roku przewidy-
wana kwota środków prze-
znaczona na budżet obywa-
telski wyniesie 600 tys. zł (o 
100 tys. złotych więcej niż w 
ubiegłym roku). Przy czym 
maksymalny koszt jednego 
projektu nie może przekroczyć 
300 tys. złotych. Umożliwi to 
więc wybranie przynajmniej 
dwóch projektów – w zeszłym 
roku jeden zwycięski projekt 
mógł wykorzystać całą pulę 
pieniędzy przeznaczonych na 
budżet obywatelski.

Podobnie jak w ubie-
głym roku, poddane pod 
głosowanie mieszkańców 
będą zgłoszone przez nich 
projekty należące do zadań 
własnych gminy, które są 
możliwe do realizacji w trak-
cie jednego roku budżeto-
wego. W przypadku zadań, 
które wymagają lokalizacji 
na określonym terenie, musi 
on stanowić własność Miasta 
Gorlice lub Miasto musi po-
siadać prawo dysponowania 
nieruchomością (promesa 
na udostępnienie terenu). 
Zadania mogą mieć charak-
ter zarówno osiedlowy, jak 
i ogólno miejski. Mogą mieć 
charakter zarówno inwe-
stycyjno - remontowy, jak i 
społeczny, np. kulturalny czy 
sportowy. 

Propozyc ję  zadania 
może zgłosić każdy zameldo-
wany w mieście gorliczanin, 
który ukończył 18 lat. Zgło-
szenia będą przyjmowane 
na formularzach w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miej-
skiego i muszą być poparte 
podpisami 10 gorliczan. 

Propozycje zadań moż-
na zgłaszać do 18 sierpnia.

Weryfikacją możliwości 
realizacji zadań zgłoszonych 
do budżetu obywatelskiego 
zajmie się powołany przez 
Burmistrza Zespół, który zba-

budżet obywatelski 2015
Po raz drugi Miasto Gorlice przystępuje do tworzenia budżetu 

obywatelskiego. Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń w 
pewien sposób zmodyfikowane zostały zasady wyboru projektów. 
Mimo modyfikacji, w dalszym ciągu procedura zgłoszeń czy gło-
sowania będzie prosta i nie będzie generować dla budżetu Miasta 
dodatkowych kosztów.

da czy spełnione są wszystkie 
wymagania formalne oraz 
zdecyduje czy ewentualne wy-
konanie planowanych zadania 
jest zgodne m.in. z ustawą 
o samorządzie gminnym, z 
planem zagospodarowania 
przestrzennego i ustawą o 
finansach publicznych. Do-
kona też weryfikacji kosztów 
zadania.Zespół nie będzie 
ingerował w celowość wyko-
nania zadania.

Wyboru zadań do bu-
dżetu obywatelskiego do-
konają mieszkańcy miasta 
Gorlice, którzy ukończyli 
18 lat, w głosowaniu prze-
prowadzonym w Pawilonie 
Historii Miasta w Gorlicach 
lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.

Głosowanie odbędzie 
się od 29 września do 9 
października. 

Najistotniejsza zmianą, 
oprócz dopuszczenia głoso-
wania za pomocą poczty elek-
tronicznej, jest umożliwienie 
oddania głosu na dwie pro-
pozycje. To od głosującego 
będzie zależeć, czy opowie 
się za realizacją jednego czy 
dwóch spośród zgłoszonych 
projektów. 

Głosowanie będzie waż-
ne, jeżeli weźmie w nim udział 
co najmniej 500 mieszkań-
ców Gorlic uprawnionych do 
głosowania.

Przypomnijmy, że w 
ubiegłym roku w głosowaniu 
uczestniczyło 1602 gorliczan, 
którzy zdecydowali o reali-
zacji dwóch inwestycji – o 
budowie obiektu sportowego 
na osiedlu Magdalena oraz 
przebudowie ulicy Krasiń-
skiego bocznej. Oba te zada-
nia, znajdujące się obecnie 
w fazie projektowej, zostaną 
zrealizowane jeszcze w 2014 
roku.
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200 tys. zł przeznaczono na przebudowę 890 - metrowego odcinka chodnika przy ulicy Stróżowskiej. Zadanie to będzie wykonane we 
współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie w ramach programu Inicjatywa Samorządowa– obie jednostki przeznaczą na ten cel 
połowę środków; przypomnijmy, że w 2014 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontuje również nawierzchnię jezdni przy ulicy Stróżowskiej 
w Gorlicach. Za 150 tys. zł. na wykonany będzie remont posadzek w pomieszczeniach dydaktycznych dla dzieci oraz remontu kuchni w siedzibie 
przedszkola przy ulicy Broniewskiego, a 50 tys. złotych przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót związanych 
z budową ok. 10 miejsc postojowych przy ulicy Chopina(na Osiedlu Dolnym). Zdecydowano o wyasygnowaniu 35 tys. zł. na remont elementów 
oświetlenia i dekoracji sceny teatralnej w Gorlickim Centrum Kultury oraz 18 tys. zł. na zabezpieczenie z odpowiednim uszczelnieniem dylatacji na 
dnie niecki basenu kąpielowego otwartego. 30 tys. zł. zostało skierowanych na remont parkietu na dużej sali gimnastycznej w Miejskim Zespole 
Szkół nr 4. O 15 tys. złotych zwiększono wydatki na przebudowę chodników przy łączniku ulic Żeromskiego i Pod Lodownią. Również za 15 
tys. zł przebudowany będzie chodnik przy ulicy Kromera. Na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Chopina powstanie pierwsza w naszym mieście 
siłownia na świeżym powietrzu. Koszt jej urządzenia wyniesie 15 tys. zł.. Podobna kwota zostanie przekazana na realizację akcji prospołecznych 
oraz sfinansowanie kosztów przewozu osób niepełnosprawnych podopiecznych WTZ Lipinki z terenu Gorlic.

PokłoSie XLVi SeSJi RaDy MiaSta GoRLiCe
Na czerwcowej XLVI sesji Rady Miasta udzielono absolutorium Burmistrzowi Gorlic za wykonanie budżetu Miasta Gorlice w 2013 

roku. Pisaliśmy o tym w czerwcowym „Kurierze Gorlickim”. Warto przypomnieć, że radni podjęli również uchwałę w sprawie nadania 
nazwy dla mostu na terenie miasta Gorlice. Nazwę Zesłańców Sybiru nadano dla mostu położonego w ciągu drogi krajowej nr 28 (ulica 
Parkowa). Tym samym straciła moc uchwała z kwietnia 2014 roku w sprawie nadania podobnej nazwy dla mostu położonego w ciągu 
ulicy hm. M. Rydarowskiej na potoku Stróżowianka. Zarówno poprzednia, jak i obecna uchwała podjęta została na wniosek Zarządu 
gorlickiego Koła Związku Sybiraków. Nadanie nazwy ma stanowić wyraz narodowej pamięci o obywatelach polskich deportowanych 
w latach 1939 – 1956 na Syberię, do Kazachstanu i północnej Rosji, w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ideałom wolności i 
niepodległości.  Ponadto radni zdecydowali też o uwzględnieniu nowych pozycji w tegorocznym budżecie. 

RaDni inteRPeLuJĄ buRMiStRz oDPowiaDa

Joanna Bubak prosiła burmi-
strza o interwencję w dwóch spra-
wach – w Starostwie Powiatowym 
o uzupełnienie ubytków w chodniku 
przy ulicy Wyszyńskiego oraz w spółce 
Hydronaft o remont ulicy Wyszyńskie-
go bocznej. 

(Odp.: Odpowiedni wniosek 
o uzupełnienie chodnika przy dro-
dze powiatowej został przesłany do 
Zarządu Dróg Powiatowych. Spółka 
Hydronaft nie odpowiada na monity 
Miasta odnośnie remontu drogi). 

Czesław Gębarowski po raz 
kolejny wnioskował o podanie terminu 
modernizacji ulicy Krasińskiego.

(Odp.: Podtrzymuję odpowie-
dzi udzielane Radnemu już dwukrotnie 
w tej sprawie).

Radny dopytywał również o 
dochody, jakie uzyska Miasto z tytułu 
użytkowania wieczystego byłego placu 
targowego przy ulicy Legionów.

(Odp.: Od chwili zawarcia 
umowy o wieczyste użytkowanie w 
grudniu 2013 roku dochody Miasta 
z tytułu użytkowania wyniosły prawie 
200 tysięcy złotych,. Jest to kwota 
około czterokrotnie wyższa niż zyski 
Miasta z tytułu działalności targowej 
prowadzonej w tym miejscu np. w 
2011 roku. W 2015 rok dochód Mia-
sta z tytułu wieczystego użytkowania 
wyniesie ponad 25 tys. zł.. Należy tutaj 
doliczyć spodziewane wpływy z tytułu 

interpelacje z majowej sesji Rady Miasta
podatku od nieruchomości. Do końca 
2016 roku inwestor musi wywiązać 
się z zapisów umowy mówiących o 
zabudowie terenu; w innym przypadku 
będzie obciążony dodatkowo karą 100 
tysięcy złotych. Przypomnę, że zgodę 
na oddanie tego terenu w wieczyste 
użytkowanie jednogłośnie podjęła 
Rada Miasta).

Aleksander Kumorkiewicz 
postulował o doposażenie placu 
zabaw znajdującego się na osiedlu 
Krasińskiego.

(Odp.: Na urządzenie placu 
zabaw, o którym mowa w interpelacji 
Miasto do tej pory wydatkowało po-
nad 36 tysięcy. W bieżącym roku nie 
ma możliwości wygospodarowania 
dodatkowych środków na zakup 
dodatkowych urządzeń). 

Eugeniusz Liana zaapelował 
o wykonanie chodnika i kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na odcinku 
ulicy Kochanowskiego.

(Odp.: Zadanie nie jest ujęte 
w tegorocznym budżecie, ale biorąc 
pod uwagę kwestie bezpieczeństwa 
i potrzebę uregulowania Gospodar-
ki wodnej na tym terenie, analizie 
zostanie poddana całość zadania, a 
następnie podjęta zostanie decyzja 
odnośnie wygospodarowania odpo-
wiednich środków).

Radny postulował również o 
przeprowadzenie remontu w pomiesz-

czeniach Urzędu Stanu Cywilnego.

(Odp.: W najbliższym czasie 
planowany jest remont pomieszczeń. 
Remont jest niezbędny z uwagi na 
bardzo zły stan techniczny pomiesz-
czeń).

Ryszard Ludwin postulował o 
odwodnienie terenów przyległych do 
ulicy Kościuszki bocznej.

(Odp.: Staraniem mieszkań-
ców ulicy Kościuszki – bocznej została 
opracowana dokumentacja projektowa 
inwestycji, dzięki której można dopro-
wadzić do skutecznego odwodnienia 
terenu. Na przeszkodzie staje jednak 
brak zgody samych zainteresowanych 
na formalny podział działek. Konty-
nuowanie procesu przygotowania 
inwestycji będzie możliwe po zmianie 
stanowiska mieszkańców).

Mariola Migdar postulowała 
o zabezpieczenie skarpy przy nowym 
moście na ulicy Rydarowskiej, z której 
osuwa się ziemia podczas opadów 
deszczu.

 Radna dopytywała również o 
usunięcie usterki – przebarwienia na 
termomodernizowanej sali gimna-
stycznej przy MZS nr 6.

(Odp.: Podczas przeglądu 
gwarancyjnego dokonane zostaną 
oględziny elewacji i podjęte zostaną 
decyzje w sprawie likwidacji usterki 
bądź wady). 

Interpelowała też o wyasygno-

wanie środków na remont chodnika 
pomiędzy MZS nr 6 a przedszkolem.

(Odp.: Dołożę starań, by zada-
nie to, dla którego przygotowana jest 
odpowiednia dokumentacja zostało 
zrealizowane w sytuacji pojawienia się 
oszczędności budżetowych).

Augustyn Mróz pytał, gdzie 
są utylizowane wiązanki i wieńce na 
cmentarzu komunalnym w Gorli-
cach.

(Odp.: Osoba zarządzająca na 
zlecenie Miasta cmentarzem komu-
nalnym ma obowiązek utrzymania 
czystości i porządku na tym terenie. Z 
obowiązków tych wywiązuje się odpo-
wiednio, co wynika też z przeprowa-
dzanych kontroli. Odpady odbierane 
są regularnie z cmentarza przez firmy 
zajmujące się tą działalnością). 

Alicja Nowak pytała, w kon-
tekście zmian budżetowych i prze-
kazania dodatkowych środków na 
dostosowanie budynku Przedszkola 
nr 5 do wymogów przeciwpożaro-
wych, o przygotowywanie inwestycji 
i zamówień publicznych pod kątem 
spełniania wymogów stawianych 
przez PSP. 

(Odp.: Konieczność wyko-
nania prac dostosowujących do 
wymogów przeciwpożarowych jest 
pochodną wniosków z czynności 
kontrolno – rozpoznawczych prze-
prowadzanych przez Straż Pożarną. O 
faktycznej wysokości kosztów działań 
inwestycyjnych przesądzają wyniki 
przetargów). 

Radna dopytywała też o zmia-
nę lokalizacji dla realizacji projektu 
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obywatelskiego – budowy boiska, 
które pierwotnie miało powstać na 
ulicy Lipowej, a zostanie urządzone 
na ulicy Wrońskich. Radna pytała, 
czy zgłoszony projekt spełniał wymogi 
regulaminu, czy zmiana lokalizacji jest 
uczciwa w stosunku do projektów 
obywatelskich odrzuconych na etapie 
weryfikacji. Radna pyta również o koszt 
zakupu działki na ulicy Wrońskich.

(Odp.: Zgłoszony projekt speł-
niał wymogi regulaminu budżetu 
obywatelskiego, zmiana lokalizacji 
nastąpiła na wniosek inicjatorów za-
dania, więc było to działanie uczciwe. 
Koszt zakupu nowej działki będzie 
zerowy, ponieważ teren jest własno-
ścią Miasta).

Radna ponownie dopytywała 
o wyniki kontroli Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej domagając się odpowiedzi 
od reprezentantów Miasta w Związku, 
a nie od przewodniczącego Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej.

(Odp.: Za działania Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej, w tym za ewen-
tualne nieprawidłowości odpowiada jej 
przewodniczący. Dlatego wszelkie py-
tania w tym zakresie należy kierować 
właśnie do Niego).

Radna zauważyła, że przed-
stawiana corocznie ocena zasobów 
pomocy społecznej została przedsta-
wiona Radzie Miasta po ustawowym 
terminie. Radna pytała o skutki tego 
stanu rzeczy związane z planowaniem 
budżetu na przyszły rok.

(Odp.: Przekroczony termin, 
według wyjaśnień Kierownika MOPS 
wynikał z obiektywnych względów, 
związanych m.in. z błędami progra-
mowymi w aplikacji elektronicznej 
umieszczonej na serwerze Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. 
Opóźnienie w przedstawieniu oceny 
zasobów pomocy społecznej nie 
wpłynie na prawidłowe planowanie 
budżetu).

Radna pytała też o plany sko-
rzystania przez Miasto z otwartej 
przez ustawę możliwości zatrudniania 
asystentów nauczycieli.

(Odp.: Nowelizacja ustawy 
wchodzi w życie z dniem 1 września 
2014 roku. Do tej pory dyrektorzy 
szkół nie zgłaszali potrzeb w tym 
zakresie; jeśli się one jednak pojawią, 
wówczas podejmowane będą sto-
sowne decyzje odnośnie zatrudniania 
asystentów nauczycieli).

Ponadto radna postulowała o 
utworzenie świetlicy środowiskowej 
dla młodszych mieszkańców bloku 
socjalnego przy ulicy Chopina.

(Odp.: Postulat zostanie roz-
patrzony po dokładnym rozpoznaniu 
sytuacji i uwzględnieniu możliwości 
finansowych i organizacyjnych).

Radna po raz kolejny interpelo-
wała też o przedstawienie rzeczywistej 
sytuacji finansowej Miasta.

(Odp.: Podtrzymuję swoje 
poprzednie wyjaśnienia w tej kwestii, 
podkreślając, ze zadłużenie Miasta 
jest na bezpiecznym poziomie, a jego 

spłata pozwala realizować podstawo-
we zadania Miasta).

Andrzej Rak postulował o 
podjęcie działań zmierzających do 
podwyższenia obwałowania na potoku 
Stróżowianka na wysokości Osiedla 
Młodych.

(Odp.: Poczynię starania, by 
jeszcze w tym roku wygospodarować 
środki finansowe na opracowanie 
projektu zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego dla potoku Stróżowianka).

Jadwiga Wójtowicz postu-
lowała o remont ogrodzenia placu 
zabaw przy ulicy Asnyka. 

(Odp.: W przypadku, gdy po-
jawią się oszczędności przy instalacji 
nowych urządzeń na tym placu zabaw 
(prace te planowane są w bieżącym 
roku), wówczas wykonany zostanie 
również remont ogrodzenia).

Radna pytała, w jaki sposób 
ostatecznie zostanie rozwiązany pro-
blem usuwania odpadów zawierają-
cych azbest.

(Odp.: Od 2001 roku usunięto 
eternit ze 123 nieruchomości znajdu-
jących się w Gorlicach. W tym roku 
Miasto Gorlice korzystając z dofinan-
sowania Ministerstwa Gospodarki, 
przeprowadza kompleksową inwen-
taryzację obiektów zawierających 
azbest, co pozwoli na stworzenie 
odpowiedniej dokumentacji, niezbęd-
nej do planowania kolejnych działań 
i ubiegania się o dofinansowanie 
zewnętrzne).

W kolejnej interpelacji radna 

postulowała o postawienie nowych 
znaków drogowych przy ulicy Kocha-
nowskiego.

(Odp: Postulat Radnej zostanie 
omówiony na komisji do spraw orga-
nizacji ruchu).

Radna dopytywała również o 
przebieg prac związanych z realizacją 
zadania „Tworzenie ogólnopolskiego 
produktu turystycznego – Małopolski 
odcinek Szlaku Frontu Wschodniego 
I Wojny Światowej. Radna spytała 
również, czy Miasto posiada prawo 
własności do gruntów, na których to 
zadanie ma zostać zrealizowane.

(Odp.: W 2013 roku załatwia-
ne były sprawy formalno – prawne 
związane z realizacją projektu. 6 maja 
2014 rozstrzygnięty został przetarg 
na wykonanie robót. Kilka dni póź-
niej Wykonawcy został przekazany 
plac budowy. Obecnie trwają prace 
dokumentacyjne prowadzone przez 
Wykonawcę. Miasto posiada wstępne 
zgody od instytucji publicznych oraz 
prywatnych właścicieli na prowadze-
nie inwestycji. Zawarto również trzy 
akty notarialne związane z wykupem 
bądź darowizną nieruchomości). 

Radna zadała szereg pytań 
związanych z likwidacją stowarzy-
szenia „Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół” w Gorlicach. 

(Odp.: Miasto nie prowadziło 
żadnych czynności związanych z 
rejestracją bądź likwidacją stowarzy-
szenia Sokół. Radna otrzymała pismo 
wyjaśniające od Starosty Gorlickiego 
w tej sprawie).

Organizatorem 27. Krajo-
wej Wystawy Psów Rasowych 
jest Związek Kynologiczny w 
Polsce Oddział w Nowym Sączu, 
a impreza będzie przygotowana 
przy pomocy fundacji Beskidzka 
Zima i Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach. Według przewidywań 
Związku, na Wystawie obecnych 

kRaJowa wyStawa PSÓw RaSowyCH w GoRLiCaCH
17 sierpnia br. na stadionie OSiR w Gorlicach zostanie zorganizowana 27. Krajowa Wystawa Psów Rasowych.

będzie około 350 wystawców 
oraz 500 psów z Polski i zagrani-
cy. Wystawa powinna zgromadzić 
kilkutysięczną publiczność. Na 
dziesięciu ringach zaprezentują 
się psy z Grup FCI I, II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX i X. Zobaczymy 
m.in. molosy, pinczery i sznau-
cery, szpice, psy myśliwskie 

dowodne, labrador retrievery, 
golden retrievery, spaniele, char-
ty, owczarki niemieckie, szkockie, 
belgijskie i francuskie, teriery, 
jamniki, wyżły, setery, psy goń-
cze, posokowce, eleganckie psy 
do towarzystwa i najmniejsze na 
świecie chihuahua. Podczas kon-
kurencji finałowych zostaną wy-
brani zwycięzcy poszczególnych 
grup, spośród których w ścisłym 
finale zostanie wybrany pies z 
tytułem Najpiękniejszy Pies Wy-
stawy (BEST in SHOW). Podczas 
imprezy dokonane zostaną wybo-
ry Najpiękniejszego Młodszego 
Szczenięcia, Najpiękniejszego 
Szczęnięcia, Najpiękniejszego 
Juniora, Najpiękniejszego Wete-
rana, Najpiękniejszego Psa Rasy 
Polskiej oraz Najpiękniejszego 

Psa Oddziału Nowy Sącz. Będzie 
można podziwiać także Konkurs 
Młodego Prezentera, gdzie zdol-
ności w wystawianiu swoich 
pupili pokażą dzieci i młodzież. 
Ponadto zobaczyć będzie można 
pokaz tresury psa oraz pokaz 
psich sportów – Agility. Pro-
gram Wystawy przedstawia się 
następująco: 7.00: przyjmowanie 
psów (kontrola weterynaryjna); 
9.50: otwarcie wystawy; 10.00 
- 15.00: ocena psów w ringach 
wystawy; 11.00 - 14.00: pokazy 
wyszkolenia psów; 12.00: elimi-
nacje konkursu Młody Prezenter; 
15.00: losowanie nagród; 15.15: 
finał konkursu Młody Prezenter 
(ring główny); 16.00: konkuren-
cje finałowe. Już dziś serdecznie 
zapraszamy na tę imprezę!
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Oświetlenie na ulicy Michalusa objęło fragment drogi o długości 133 
metrów. W tym miejscu posadowiono nowe słupy, nowe oprawy zostały 
również zamontowane na starych latarniach. Podobnie na ulicy Stróżowskiej 
bocznej 4, gdzie pojawiły się nowe latarnie, po części także wykorzystano 
dotychczasowe słupy energetyczne. Prace w tym miejscu objęły odcinek 
drogi o długości 167 metrów. Wykonawcą inwestycji była firma HEAN.

oświetlenia kolejnych ulic
Niedawno informowaliśmy o instalacji oświetlenia ulicznego 

przy ulicy Paderewskiego. W ramach tego samego zamówienia 
wykonano również podobne prace na ulicy Michalusa (na odcinku 
drogi między torami kolejowymi, a wjazdem do fabryki maszyn) oraz 
na ulicy Stróżowskiej bocznej 4.

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według kolejności ich 
złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten 
cel w budżecie Miasta Gorlice. Termin naboru wniosków: od 28 lipca 
2014 r. do 14 sierpnia 2014 r.

Dotacje na modernizacje

Pierwszy autobus obsługuje 
klientów firmy od grudnia 2013 
roku, natomiast od lipca 2014 w 
zajezdni MZK pojawił się drugi 
Solaris Urbino. Autobusy Solaris 
Urbino 8,9 LE są  wyposażone w 
klimatyzację, monitoring, przysto-
sowane dla osób niepełnospraw-
nych oraz niewidomych. Autobus 
jest wyposażony w funkcję prawe-
go przyklęku na przystankach, co 
ułatwia wejście do pojazdu ludziom 
starszym oraz osobom z wózkami 
dziecięcymi. Liczba miejsc siedzą-
cych wynosi 25, ogółem autobus 
może pomieścić 55 osób. Na 
pewno Urbino, dzięki  swoim 
gabarytom jest odpowiedni do 
poruszania się na gorlickich liniach 
miejskich i podmiejskich. Autobu-
sy są objęte gwarancją obejmującą 
przebieg 200 tys. kilometrów, a 
ponad półroczne doświadczenia z 
użytkowania wskazują, że pierwszy 
z leasingowanych wozów spisuje 
się bezawaryjnie. Doposażenie w 

nowy wizeRunek Mzk - SoLaRiSy, MoDeRnizaCJa
Tabor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego wzbogacił się w okresie ostatnich siedmiu miesięcy o dwa nowoczesne autobusy marki Solaris.

dwa nowe autobusy wskazuje, że 
Miejski Zakład Komunikacyjny za-
mierza sukcesywnie wymieniać ta-
bor, którym dysponuje, co nie tylko 
pozwoli na podniesienie wartości 
marketingowej firmy, przyczyni się 
bowiem również do ograniczenia 
kosztów funkcjonowania spółki. 
Patrząc przez pryzmat nowych 
zakupów poczynionych przez MZK, 
warto podkreślić, że od lipca 2012 
roku - od zmian w zarządzie Spółki, 
gdy prezesem został Marcin Lech 
- nastąpiły gruntowne zmiany 
organizacyjne, infrastrukturalne i 
marketingowe, które niewątpliwie 
doprowadziły do polepszenia 
sytuacji finansowej i wizerunku 
zakładu. Wśród dokonanych w 
przeciągu dwóch lat przeobrażeń 
wymieńmy przywrócenie pomiesz-
czeń spółki do odpowiedniego 
stanu technicznego i estetycznego, 
remonty pomieszczeń biurowych, 
dyspozytorni i diagnostyki wraz 
z wymianą instalacji elektrycznej 

Urząd Miejski w Gorlicach uprzejmie informuje, że przystępuje 
do naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na modernizację 
systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 
miasta Gorlice, zgodnie z zasadami określonymi w „REGULAMINIE 
udzielania dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania w 
budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Gorlice – dofinanso-
wanych z budżetu Miasta”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 
467/XXXIX/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 listopada 2013 r. 

i kanalizacyjnej, utrzymywanie 
taboru w odpowiednim stanie, 
zweryfikowanie linii pod względem 
ekonomicznym, zmiana rozkładu 
jazdy autobusów i dostosowanie 
go do natężenia i potrzeb pasa-
żerów, zmiana sposobu kontroli 
biletów oraz windykacji należności, 
obniżenie kosztów eksploata-
cyjnych, wygrany przetarg na 
dowóz dzieci w gminie Sękowa, 
wprowadzenie usługi zakupu 
biletu przez telefon komórkowy, 
wymiana terminali płatniczych 
na stacji benzynowej, pozyskanie 
nowych klientów wynajmujących 
powierzchnie reklamowe na au-
tobusach, odnowa ogrodzenia 
czy bram wjazdowych do zajezdni 
MZK,  wymiana lamp oświetlenio-
wych na parkingu, uruchomienie 
sklepu z akcesoriami samocho-
dowymi oraz punktu sprzedaży 
butli gazowych, uruchomienie 
punktu wulkanizacyjnego oraz 
serwisu samochodów, stworzenie 
profesjonalnej strony internetowej 

www.mzkgorlice.pl, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej w 
siedzibie spółki. W najbliższych 
planach Spółki znajdują się także: 
modernizacja stacji paliw, montaż 
sieci WiFi w autobusach a także, 
w przypadku uzyskania dofinan-
sowania zewnętrznego, termo-
modernizacja elewacji budynku, 
w którym znajduje się  siedziba 
Zakładu. Przypomnijmy, że usłu-
gi transportu pasażerskiego są 
wykonywane przez Miejski Zakład 
Komunikacyjny na terenie Gorlic 
oraz gmin podmiejskich: Biecz, 
Gorlice, Lipinki i Sękowa. Na 
pewno poprawiająca się kondycja 
finansowa firmy wymagały pełne-
go i efektywnego zaangażowania 
nie tylko ze strony Zarządu MZK 
Sp. z o. o. lecz także wszystkich 
pracowników. Warto podkre-
ślić, że w wyniku restrukturyzacji 
działalności spółki nie doszło do 
zwolnień pracowników. Co więcej, 
doszło do zatrudnienia czterech 
nowych osób.
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Zadanie zostało zrealizowa-
ne na podstawie umowy zawartej 
w 2013 roku pomiędzy Miastem 
i Powiatem o wspólnej realizacji 
zadania. W jego ramach wykonano 
chodnik i parkingi przy ulicy Ariań-
skiej na odcinku od wjazdu do 
Zespołu Szkół Ekonomicznych do 
wjazdu na plac kościelny.Chodnik 
został wyremontowany na odcinku 
o długości 80 metrów i szerokości 
2 metrów. Przypomnijmy, że w 
ubiegłym roku wyremontowano 
chodnik przy innym fragmencie 
tej ulicy – od skrzyżowania z ulicą 
Sienkiewicza do budynku ZSE.

W ramach inwestycji przy 
Zespole Szkół Ekonomicznych 
powstał parking mieszczący 21 
samochodów, wyznaczono rów-
nież dwa miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych.

Oprócz robót drogowych 
wykonana została także przekładka 
sieci elektroenergetycznej oraz 
ogrodzenie szkoły.

Koszt inwestycji wyniósł 
223 tys. złotych (koszt pokryty 
w połowie z budżetu Powiatu, 
w połowie z budżetu Miasta), 
wykonawcą robót był Miejski 
Zakład Usług Komunalnych w 
Gorlicach. 

Chodnik i 
parking na 
ariańskiej

W czerwcu zakończona 
została wspólna inwestycja 
drogowa Miasta Gorlice i  Po-
wiatu Gorlickiego – przebudowa 
chodnika i budowa parkingu przy 
ulicy Ariańskiej.

W spotkaniu integracyjnym 
wzięło udział 35 osób, w tym pię-
cioro dzieci. Podczas wyjazdu 
organizowane były wycieczki gór-
skie, korzystano z kąpieli gorą-
cych źródłach, biesiadowano bez 
alkoholu przy góralskiej muzyce. 
W Integracyjnym wyjeździe wzięło 
udział troje terapeutów Centrum 
Terapii Uzależnień - Genowefa 
Michniak, Beata Rączkowska i 
Leszek Grądalski.

Góry dodały sił na dalsze 
trzeźwienie i zachęcały do absty-
nencji tych, którzy jeszcze cierpią z 
powodu uzależnień. 

Klub „Egida” dziękuję za 
dofinansowanie wyjazdu Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Gorlicach, GKRPA 
w Gorlicach i GKRPA w Sękowej. 

Realizując zapisy Miejskiego Programu Profilaktyki dotyczące monitorowania przestrzegania zakazu 
sprzedaży alkoholu i papierosów osobom nieletnim w maju i czerwcu przeprowadzone zostały badania 
metodą „Tajemniczego Klienta”, wykonane przez osoby pełnoletnie, których wygląd mógł sugerować nie-
pełnoletność. Na podstawie przeprowadzonych sondaży nie ulega wątpliwości, że ten problem istnieje i są 
placówki  handlowe, które nie przestrzegają prawa w tym zakresie. Badaniu podlegały placówki handlowe i 
lokale gastronomiczne funkcjonujące w Gorlicach. W grupie dwudziestu ośmiu badanych lokali gastrono-
micznych, w pięciu obsługa nie sprawdzała dowodu tożsamości młodzieży próbującej zakupić alkohol. W 
czterech lokalach młodzież wykazała chęć zakupu wyrobów tytoniowych, w jednym przypadku nie zapytano 
o dowód tożsamości. Placówki handlowe podzielono na dwie grupy. W jednej sprawdzano możliwość 
zakupu alkoholu (36 placówek), natomiast w drugiej wyrobów tytoniowych (28 placówek). Na trzydzieści 
sześć placówek, w których wystąpiła próba zakupu alkoholu, w sześciu nie zapytano o dowód tożsamości. 
W grupie dwudziestu ośmiu placówek, w których wystąpiła próba zakupu papierosów, w pięciu sprzedawca 
nie zapytał o dowód tożsamości.

inteGRaCJa w bukowinie
Gorlicki Klub Abstynenta "Egida" zorganizował trzydniową 

„Integrację Rodzin Abstynenckich” w Bukowinie Tatrzańskiej.

weryfikacja pełnoletniości, czyli „tajemniczy klient”
Urząd Miejski zlecił badanie metodą „Tajemniczego Klienta” po to, by sprawdzić, w jaki sposób 

przestrzegane są przepisy dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu i papierosów nieletnim.

Styczniowy wypadek w Ka-
mieniu Pomorskim, w którym zgi-
nęło sześć osób, śmierć siedmiu 
nastolatków pod Chełmnem oraz 
dwóch dziewczynek pod Łukowem 
to tragedie, których można było unik-
nąć. We wszystkich przypadkach 
byli świadkowie, którzy wiedzieli, 
że osoba wsiadająca za kierownicę 
piła alkohol. „Powstrzymaj pijanego 

PowStRzyMaJ PiJaneGo kieRowCĘ!
Przyłączając się do kampanii prowadzonej z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Miasto Gorlice realizuje działania informacyjne edukacyjne pod hasłem „Powstrzymaj pijanego 
kierowcę”. Polecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami prasowymi dotyczącymi tej kampanii

kierowcę” – to hasło działań informa-
cyjno-edukacyjnych prowadzonych 
przez Państwową Agencję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
Do ich podjęcia zostały zaproszone 
wszystkie samorządy. Policjanci 
zwracają uwagę, że pijani kierowcy 
nierzadko przewożą swoich najbliż-
szych: żony, dzieci, przyjaciół. Wielu 
pasażerów świadomie podejmuje 
ryzyko, decydując się na jazdę sa-
mochodem prowadzonym przez 
nietrzeźwego. Inni nie reagują, gdy 
w ich obecności ktoś na chwiejnych 
nogach zbliża się do samochodu 
– To nic innego jak liczenie na cud – 
zwraca uwagę Andrzej Markowski, 
psycholog transportu. Jeśli widzisz 
kierowcę, który zachowuje się po-

dejrzanie, reaguj! Każdy z nas może 
ująć sprawcę przestępstwa na gorą-
cym uczynku. To tzw. zatrzymanie 
obywatelskie. – Nie jest to prawny 
obowiązek, ale uprawnienie, które 
posiada każdy obywatel – wyjaśnia 
mł. insp. Marek Konkolewski z Biu-
ra Prewencji i Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji. – Po 
pierwsze należy zadzwonić pod 
numer 112 i poinformować policję 
o uzasadnionym podejrzeniu, że 
ktoś jedzie pod wpływem alkoholu, 
np. jedzie „wężykiem”. W miarę 
możliwości jak najszybciej wyślemy 
tam patrol, by tę osobę zatrzymać. 
Prawidłowe formy reakcji pokazują 
filmy, które można obejrzeć na stro-
nie www.powstrzymaj.pl.
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Ta straszna wieść obiegła 
Gorlice 28 lipca 1914 r. Był czwar-
tek, piękny letni wieczór. Na balko-
nie urzędu powiatowego pojawił 
się starosta Tadeusz Mitschke. W 
krótkiej mowie ogłosił zgromadzo-
nym licznie gorliczanom, że Austro-
Węgry wypowiedziały wojnę Serbii. 
Zarządzona została mobilizacja. 
Przypomniał przyczyny  - doko-
nany miesiąc wcześniej zamach w 
Sarajewie na arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda, następcę tronu austro-
węgierskiego. Arcyksiążę zginął 
na miejscu, jego małżonka Zofia 
zmarła w szpitalu. Zamachowca, 19-
letniego licealistę Gawriło Principa, 
Serba, ujęto.

 Do późnych godzin noc-
nych trwały w mieście  - w domach 
i na ulicach  - rozmowy. Wyrażały 
nadzieję, że wojna może przynieść 
tak oczekiwaną niepodległość, ale 
równocześnie był niepokój, troska 
i obawa - co będzie dalej. Przecież 
każda wojna niesie pożogę, znisz-
czenie i śmierć. Następnego dnia 
zaczął się wykup towarów. Żywność 
drożała i znikała z półek sklepowych. 
Coraz mniej było artykułów przemy-
słowych. Mieszkańcy gromadzili za-
pasy. Do paniki było jeszcze daleko, 
choć napięcie rosło. Potęgowały je 
przemarsze wojsk przez miasto. 
Coraz częściej też widać było na 
stacjach kolejowych w Gorlicach 
i Zagórzanach pociągi wojskowe 
oraz sanitarne. Gorliccy lekarze i 
pielęgniarki powołali komitet oby-
watelskiej pomocy dla lżej rannych. 
Codziennie zjawiali się na stacji, by 
opatrywać żołnierzy. Ciężej rannych 
transportowano do szpitala.

 W tym samym czasie, we 
Lwowie  - stolicy Galicji, działał już 
Centralny Komitet Narodowy. W 
sierpniu dotarła do mieszkańców 
jego odezwa, której słowa wyrażały 
wiarę w patriotyzm obywateli oraz 
nadzieję w Niepodległość :

"... Uczynię więcej niż to, co 
obowiązek nakazuje, spełnić może 
i pragnie naród, jeżeli zrodzi się w 
nim przekonanie, że niezawisłość 
państwowa stanie się udziałem i 
innych ziem polskich".

wieLka woJna w GoRLiCaCH
w 100-LeCie wybuCHu i woJny ŚwiatoweJ i bitwy PoD GoRLiCaMi

wojna! 

 Natomiast 26 sierpnia 
przybyła do Gorlic delegacja po-
wołanego dziesięć dni wcześniej 
Naczelnego Komitetu Narodowego. 
Co prawda o orientacji proau-
striackiej, ale najwyższej instancji 
w zakresie wojskowej, politycznej 
i skarbowej organizacji polskich sił 
zbrojnych  - Legionów Polskich. Z 
Krakowa przyjechali : dr Zygmunt 
Marek, Jan Dębski, dr Stanisław 
Kutrzeba. W ich obecności odbyło 
się zebranie założycielskie Powia-

Leon Żuławski. Komitet powołał 
Komisariat Wojskowy w Gorlicach, 
na czele którego stanął inż. Adam 
Kowalewski, a zastępcą był Kon-
stanty Laskowski.

 Kilka dni później ze wzru-
szeniem gorliczanie czytali patrio-
tyczną odezwę PKN wzywającą 
do zgłaszania się ochotników do 
tworzonego gorlickiego oddziału 
Legionów:  - "...Rodacy! Czas 
wstać i brać oręże! Departament 
wojskowy PKN wzywa wszystkich 
Polaków, zdolnych do służby woj-
skowej, do Legionów Polskich. 
Czeka Was broń, dawno przez 
Polaka pożądana dla walki z Rosją, 
czeka Was mundur, chwałą już 
okryty. Po bratersku Was przyjmują 
waleczne szeregi, poprowadzą Was 
polscy komendanci w bój o wolną 
Ojczyznę...

Roman Dziubina „Z dziejów Gorlic”
rozdział XXXVIII

cdn.

towego Komitetu Narodowego, 
który miał się zająć wszelkimi 
przygotowaniami do tworzenia 
Legionów Polskich. Prezesem PKN 
został Władysław Długosz, poseł i 
przewodniczący Rady Powiatowej, 
zastępcami  - ks. Władysław Kędra 
i dyrektor gimnazjum dr Wincenty 
Szczepański. Zacne też było grono 
członków : Konstanty Laskowski, 
dr Kazimierz Szczaniecki, Emil Met-
zger, dr Maurycy Stern, burmistrz 
Feliks Tarczyński, Ludwik Jasek, 

Zamach w Sarajewie na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda

Władysław Długosz

Gorlice 1914 r.
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wakaCyJna kRaina PRzyGÓD

Zakończyła się półkolonia 
Letnia TPD „Kraina Przygód”. Trwała 
od 7.07 – 25.07 br. na bazie Środowi-
skowego Ogniska Wychowawczego 
TPD Placówki Wsparcia Dziennego 
przy ul. Tuwima 6 w Gorlicach. 
Wzięło w niej udział 92 dzieci w wieku 
od 7- 16 lat pod opieka 6 wychowaw-
ców.. Kierownikiem Półkolonii była 
Janina Augustyn. Półkolonia miała 
na celu zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieci i młodzieży. Zajęcia 

25 lipca br. dzieci ze świetlic 
GCK  - filia Sokół i Osiedle Górne 
wyruszyły na wycieczkę do Skansenu 
Archeologicznego ,,Karpacka Troja” 
w Trzcinicy - obiektu, o szczególnej 
wartości historycznej i kulturowej. 
Wycieczka rozpoczęła się od obej-
rzenia filmu przedstawiającego prace 
wykopaliskowe, dzieje przodków oraz 
ich życie codzienne sprzed 4 tysięcy 
lat. W sali wystawowej muzeum 
dzieci mogły zobaczyć wiele zabytków 
odkrytych podczas prac wykopalisko-
wych. Uczestnicy wycieczki z wielkim 
zainteresowaniem obejrzeli ekspozy-
cję muzealną, teren grodziska „Wały 
Królewskie” oraz park archeologiczny. 
Podczas zwiedzania grodziska z 
początków epoki brązu i wczesnego 
średniowiecza mieli możliwość zoba-
czenia zrekonstruowanych fragmen-
tów wałów obronnych i domostw. 
Dużym  zainteresowaniem cieszyła się  
44 metrowa platforma widokowa.

Danuta Lewek

w kaRPaCkieJ tRoi

odbywały się w 6 grupach: „Koloro-
we motylki” , Wakacyjni wędrowcy”, 
Łowcy Przygód”, „Zwiadowcy”, „Ty-
grysy”, „Słoneczny patrol”. Program 
półkolonii miał charakter edukacyjny, 
sportowy, rekreacyjny, turystyczny, 
resocjalizacyjny. Odbyły się zajęcia do-
tyczące bezpieczeństwa na obiektach 
Straży Pożarnej i Policji. Został zorga-
nizowany konkurs plastyczny „Palenie 
szkodzi” oraz prelekcja audiowizualna 
„Sami dbamy o swoje zdrowie” przez 

Sanepid w Gorlicach. Uczestnicy 
korzystali z 4 razy z kąpieli w basenie 
OSiR gdzie został zaprezentowany 
pokaz ratownictwa wodnego. W ra-
mach zajęć turystycznych półkolonia 
odbyła 6 wycieczek autokarowych : 
Niedzica – Park linowy i park miniatur, 
Borek – „wyprawa solnym szlakiem”, 
Kraków – Zoo, Rabka zdrój – „Rabko-
land”, Cisna – Bieszczadzka ciuchcia”, 
Czorsztyn – rejs statkiem, zwiedzanie 
zamku. Na uroczystym zakończeniu  z 

udziałem władz i zaproszonych gości  
dzieci otrzymały dyplomy i nagrody 
za udział w konkursach, zaprezento-
wały ciekawy program artystyczny. 
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osiedle młodych” otrzymał odzna-
kę „Przyjaciel dziecka”. Półkolonia 
została przeprowadzona dzięki dotacji 
z Urzędu Miasta na realizację zadań 
statutowych.

A. Piskorz
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   W dniu 19.07 br. na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gorlic w siatkówce plażowej mężczyzn. 
W turnieju udział wzięło 17 par. System rozgrywek "brazylijski" do dwóch przegranych meczy, dwa sety do 15 pkt. Zwyciężyła para Bar-
tosz Oleksy i Michał Płecha reprezentujący Kraków i Janów Lubelski. Za zajęcie miejsc 1-4 zawodnicy otrzymali puchary, za miejsca 1-6 
nagrody finansowe i dyplomy. Dodatkowo zwyciężcy otrzymali "Kroniki Sportu Polskiego 2013". 

W dniu 13.07 br. na boiskach Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gorlic w siatkówkę plażową kobiet. Do 
turnieju zgłosiło się 6 par, które rozgrywały zawody systemem "każdy z każdym". Zwyciężyła para z Krakowa - Olga Klocek/ i Weronika 
lipra, przed Kosterą Anną i Urbańczyk Iwoną. Za miejsca 1-4 zawodniczki otrzymały puchary, za miejsca 1-6 dyplomy i nagrody finansowe. 
Zwycięska para dodatkowo otrzymała "Kronikę Sportu Polskiego 2013".

otwaRte MiStRzoStwa GoRLiC w SiatkÓwkĘ PLażowĄ kobiet

otwaRte MiStRzoStwa GoRLiC w SiatkÓwkĘ PLażowĄ MĘżCzyzn


