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DAWNIEJ APTEKA - DZISIAJ BIURO OBSŁUGI KLIENTA
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Organizatorem prowadzonej 
od 12 lat Akcji „Masz Głos, Masz 
Wybór” jest Fundacja Batorego. 
Honorowy nad nią Patronat spra-
wuje Prezydent RP Bronisław Ko-
morowski, którego reprezentował 
podczas Gali Sekretarz Stanu w 
Kancelarii Prezydenta RP Olgierd 
Dziekoński.

W trzynastce nominowa-
nych do Nagrody znalazły się 
również gorlickie Stowarzyszenie 
Partner dla Przedsiębiorczości i 
władze samorządowe Gorlic.

Nagroda Super Samorząd 
przyznawana jest za wykonanie 
konkretnego zadania, którego 
realizacja wymaga zaangażowania 
zarówno lokalnych władz, jak i 
mieszkańców. Nagradzane są gmi-
ny, w których mieszkańcy wzięli na 
siebie współodpowiedzialność za 
podejmowane decyzje, a włodarze 
chętnie podzielili się władzą. W tym 
roku o nagrodę rywalizowało 250 
formalnych i nieformalnych grup 
z całego kraju.

Stowarzyszenie Partner 
dla Przedsiębiorczości i Miasto 

NA GALI
SUPER SAMORZĄD 2013

W piątek 28 lutego br. w Pałacu Prezydenckim odbyła się 
gala wręczenia nagród Super Samorząd 2013 w ramach akcji „Masz 
Głos, Masz Wybór”.

Gorlice, reprezentowane podczas 
Gali przez prezesa Stowarzyszenia 
Karola Mazura, burmistrza Gorlic 
Witolda Kochana i przewodniczą-
cego komisji finansów i budżetu 
Rady Miasta Aleksandra Kumor-
kiewicza, zostało nominowane do 
nagrody za realizację w 2013 roku 
budżetu obywatelskiego. Przypo-
mnijmy, że wśród wybranych przez 
mieszkańców Gorlic w ramach 
budżetu obywatelskiego zadań 
znalazła się przebudowa ulicy 
Krasińskiego bocznej. To właśnie o 
realizację tego zadania wnioskował 
zarząd Stowarzyszenia Partner dla 
Przedsiębiorczości.

Laureatami Nagrody Super 
Samorząd 2013 zostali Parlament 
Młodzieży Miasta Radomia i władze 
samorządowe Radomia, Sołectwo 
Rębiszów i władze samorządowe 
gminy Mirsk, Stowarzyszenie 
„Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych” i 
władze samorządowe gminy Kozie-
lice, Stowarzyszenie Nowy Między-
chód i władze samorządowe gminy 
Międzychód oraz Stowarzyszenie 
„Wspólne Wójtowo” i władze sa-
morządowe gminy Barczewo.
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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 51 285 - 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. 18 355 12 31 - 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 3551272

* Biuro Informatyki, tel. 18 
3551226

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

APTEKA W RATUSZU

Apteki, Gorlic apteki,

W nich zapachy ziół, leki…

Gdy się coś ze zdrowiem dzieje,

Dają chorym tę nadzieję,

Że – jak pigułkę połkniemy –

Stu lat pewnie dożyjemy!

W zdrowiu, szczęściu i miłości – 

No to życzę pomyślności!

Dawniej aptek mało było,

Bo do jednej się chodziło.

Ta mieściła się w Ratuszu,

A w niej pełen animuszu,

Całkiem młody pan aptekarz –

Niczym magik, czasem lekarz.

Ważył, kroił, destylował,

Mieszał maści i czarował.

Pałeczkami – pistalami,

Czyli moździerzy tłuczkami,

Czynił cuda krajalnicą, 

Pigularzem, parownicą,

Gilotyną ciął zaś zioła – 

Stara, aptekarska szkoła!

Którz to taki? – Wiesz już przecie -

Sławny aptekarz na świecie! 

Pan magister, nasz Ignacy,

Łukasiewicz – to coś znaczy!

Marka w Polsce, no i w świecie –

Jeszcze o tym się dowiecie!

...

A czy wiesz co dziś w aptece?

- Podpowiedzieć śpiesznie lecę!

Biuro Obsługi Klienta –

Adrian o tym niech pamięta!
Roman J. Dziubina

Funkcjonuje w pomiesz-
czeniu na parterze, zaraz przy 
głównym wejściu do budynku 
Ratusza, w pomieszczeniach 
dawnej apteki Ignacego Łu-
kasiewicza. Czynne jest w go-
dzinach pracy Urzędu, czyli w 
poniedziałki od 8.00 do 16.00, 
natomiast od wtorku do piątku 
w godzinach 7.30 – 15.30. 
Numery telefonów do Biura 
Obsługi Klientów: (18) 355 12 
63, 355 12 64.

Najważniejszym celem 
funkcjonowania nowego Biura 
jest zapewnienie jak najdogod-
niejszej obsługi mieszkańców. 
Biuro jest przystosowane do 
obsługi osób starszych i nie-
pełnosprawnych.

Do zadań Biura należy 
będą m.in.: - udzielanie infor-
macji o strukturze organizacyj-
nej Urzędu, zakresie działania 
poszczególnych komórek orga-
nizacyjnych i jednostek organi-
zacyjnych miasta; - udzielanie 
informacji o trybie załatwiania 
poszczególnych spraw, wyma-
ganych dokumentach; - udzie-
lanie informacji o terminach, 
opłatach i trybie odwoławczym; 
- dostępnianie druków, formu-
larzy oraz pomoc w ich wypeł-
nianiu; - udostępnianie kart in-
formacyjnych; - przyjmowanie 
korespondencji wpływającej do 
Urzędu; - informacja o prawie 
miejscowym, w tym wysokości 
opłat i podatków lokalnych.

W Biurze Obsługi Miesz-
kańców wydawane i przyjmo-
wane są wnioski oraz udzielana 
jest informacja w następują-
cych sprawach:

Z zakresu gospodarki 
komunalnej: sprawy drogowe, 
oświetlenia ulicznego, cmen-
tarzy, ochrony środowiska, 
utrzymania czystości i porząd-

ABECADŁO 
GORLICZANINA

DAWNIEJ APTEKA - DZISIAJ BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Biuro Obsługi Klienta

3 lutego br. uruchomione zostało Biuro Obsługi Klienta w 
Urzędzie Miejskim w Gorlicach.

ku oraz zieleni.

Z zakresu mienia i go-
spodarki przestrzennej: lokale 
użytkowe i mieszkalne, dzier-
żawa nieruchomości, sprzedaż, 
zakup i zamiana nieruchomo-
ści, użytkowanie wieczyste i 
trwały zarząd nieruchomości, 
rolnictwo, numeracja domów, 
podziały i rozgraniczanie nie-
ruchomości, informacja nt. 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, informacja nt. 
procedury ustalenia warunków 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla inwestycji o znacze-
niu lokalnym, wypisy i wyrysy 
z planów zagospodarowania 
przestrzennego, zmiana prze-
znaczenia gruntów w trybie 
zmiany miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego.

 Z zakresu ewidencji lud-
ności: zaświadczenia z akt 
ewidencji ludności, wydawanie 
numerów PESEL, wydawanie 
druków meldunkowych, wy-
dawanie wniosków o dowody 
osobiste.

Z zakresu ewidencji dzia-
łalności gospodarczej: wpis do 
ewidencji działalności, zmia-
ny we wpisie, zaświadczeia 
o prowadzonej działalności 
gospodarczej, zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholo-
wych, zezwolenia na przewozy 
regularne i inne.

Z zakresu podatków i 
opłat lokalnych: podatek od 
nieruchomości, podatek rolny, 
podatek leśny, podatek od 
posiadania psów, podatek od 
środków transportowych od 
osób fizycznych i prawnych.

Działalność Biura dosto-
sowywana jest na bieżąco do 
potrzeb i oczekiwań Klientów.

K U R I E R  G O R L I C K I
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UROCZYSTOŚĆ  
POD „SZKLARCZYKÓWKĄ”

17 stycznia br. 2014 roku 
zastępca burmistrza Janusz Fugiel 
uczestniczył w przygotowanych 
przez Miasto Gorlice uroczysto-
ściach związanych z zakończe-
niem II wojny światowej, Uroczy-
stości tradycyjnie odbyły się pod 
budynkiem „Szklarczykówki”.

ROZMOWY Z KOMPOZYTOREM 
I DYREKTOREM

17 stycznia br.  burmistrz 
Witold Kochan spotkał się w Urzę-
dzie Miejskim z kompozytorem 
Zbigniewem Preisnerem, Jerzym 
Zoniem - dyrektorem Teatru KTO 
oraz Międzynarodowego Festi-
walu Teatrów Ulicznych w Kra-
kowie i Bogusławem Bojczukiem 
– dyrektorem Festiwalu Filmu 
i Sztuki w Kazimierzu Dolnym. 
Rozmowa dotyczyła organizacji 
obchodów 100. rocznicy bitwy 
pod Gorlicami.

SPOTKANIE Z WOJEWODĄ

20 stycznia br. zastępca 
burmistrza Janusz Fugiel uczest-
niczył w Tarnowie w spotkaniu 
samorządowców z wojewódz-
twa małopolskiego z Wojewodą 
Małopolskim Jerzym Millerem. 
Wśród omawianych podczas 
spotkania tematów znalazły się 
m.in.: działania związane z usuwa-
niem skutków klęsk żywiołowych, 
świadczenie usług oświetlenia 
ulicznego, efektywność energe-
tyczna w budynkach użyteczności 
publicznej. 

W ROCZNICĘ POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

22 stycznia br. burmistrz 

Trafiły one w różne zakątki  
kraju, co uwidacznia powyższa 
mapa. Największa liczba pakietów 
trafiła do województw mazowiec-
kiego, lubelskiego, kujawsko-
pomorskiego, podkarpackiego, 
śląskiego i łódzkiego.

Liczba próśb o pakiety 
promocyjne stale rośnie, co 
świadczy o tym, że jesteśmy 
zauważalni na mapie Polski. 

SERWIS Z RATUSZA
Witold Kochan uczestniczył w 
uroczystości związanej z rocznicą 
wybuchu powstania styczniowe-
go. Uroczystość pod pomnikiem 
powstańców z 1863 roku na 
cmentarzu parafialnym została 
przygotowana przez nauczycieli 
i uczniów Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 5.

O MAŁOPOLSKICH DNIACH 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

W KRAKOWIE

22 stycznia br. burmistrz 
Witold Kochan spotkał się w 
Krakowie z Joanną Orlik – dy-
rektor Małopolskiego Instytutu 
Kultury. Rozmowa dotyczyła za-
angażowania Gorlic w organizację 
Małopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego. W tym samym dniu 
Burmistrz Gorlic uczestniczył w 
spotkaniu wieńczącym pełnie-
nie misji dyplomatycznej przez 
Konsula Generalnego Republiki 
Słowackiej w Krakowie Marka 
Lisansky’ego.

U 100-LETNIEJ JUBILATKI

23 stycznia br. burmistrz 
Witold Kochan i przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Musiał 
złożyli w imieniu mieszkańców 
Gorlic gratulacje i życzenia dla 
obchodzącej stulecie urodzin 
Janiny Chochorowskiej. W tym 
samym dniu burmistrz Witold 
Kochan uczestniczył w spotkaniu 
jubileuszowym (5-lecie działal-
ności) Stowarzyszenia na Rzecz 
Sprawności Dzieci i Młodzieży 
„Sprawne Smoki”.

W 58. ROCZNICĘ ŚMIERCI KS. 

B. ŚWIEYKOWSKIEGO 

27 stycznia br. w Bazylice 
Mniejszej w Gorlicach oraz na 
cmentarzu parafialnym odbyły 
się uroczystości związane z 58. 
rocznicą śmierci ks. Bronisława 
Świeykowskiego,

O KOMPETENTNYM URZĘDZIE 
W WIELICZCE

W dniach 4 – 5 lutego br. 
burmistrz Witold Kochan uczest-
niczył w Wieliczce w konferencji 
zorganizowanej przez Związek 
Powiatów Polskich w ramach 
projektu „Kompetentny Urząd”. 
Wśród przedstawianych podczas 
konferencji tematów znalazły 
się m.in.: regionalna polityka 
edukacyjna w kolejnym okresie 
programowania, polityka państwa 
w zakresie dróg - rozwiązania 
komunikacyjne w obszarach funk-
cjonalnych.

NA SPOTKANIU 
KONSULTACYJNYM

5 lutego br. zastępca bur-
mistrza Janusz Fugiel uczestniczył 
w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Gorlicach w spotkaniu 
konsultacyjnym związanym z 
przystąpieniem przez Miasto 
Gorlice i Powiat Gorlicki do reali-
zacji projektu przebudowy układu 
komunikacyjnego w północnej 
części Gorlic. 

NA FORUM WÓJTÓW …

10 i 11 lutego br. burmistrz 
Witold Kochan uczestniczył w 
konferencji szkoleniowej Forum 
Wójtów, Burmistrzów i Prezy-

dentów Małopolski w Zakopanem. 
Konferencja dotyczyła rozwoju 
społeczno - gospodarczego gmin 
w kontekście nowej perspektywy 
finansowej na lata 2014 - 2020. 
Gośćmi konferencji byli m.in. 
marszałek Województwa Małopol-
skiego Marek Sowa, wicemarszał-
kowie Roman Ciepiela i Wojciech 
Kozak, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej Małgorzata 
Mrugała i prezes Małopolskiej 
Organizacji Turystycznej Leszek 
Zegzda.

100 tysięcy złotych otrzy-
mało Miasto Gorlice z Minister-
stwa Administracji i Cyfryzacji 
na remont przepustu znajdują-
cego się na ulicy Blich. Dzięki 
dofinansowaniu z Ministerstwa 
wyremontowany zostanie prze-
pust znajdujący się nad ciekiem 
płynącym do rzeki Ropy (odcinek 
ulicy Blich za ogródkami działko-
wymi, w stronę Ropicy Polskiej). 
Pieniądze pochodzą ze środków 
przeznaczonych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 

KONKURS NA FILM

Miasto Gorlice ogłosiło 
konkurs na film promujący nasze 
miasto. Rozstrzygniecie konkursu 
nastąpi w czerwcu 2014 roku. 
Konkurs ma charakter otwarty, 
może w nim wziąć udział każda 
osoba, która potrafi zaintereso-
wać swoją pracą jak najszersze 
grono odbiorców. Czas trwania 
filmu nie może przekroczyć 90 se-
kund. Praca konkursowa powinna 
w sposób oryginalny prezentować 
walory, specyfikę i niepowtarzal-
ność Gorlic. 

200 PAKIETóW
W odpowiedzi na liczne prośby nadsyłane listownie i mailowo 

Urząd Miejski w Gorlicach w 2013 roku wysłał pocztą blisko 200 
pakietów promujących nasze miasto.

Wysyłane materiały i gadżety 
nie tylko wzbogacą zbiory kolek-
cjonerów, ale zapewne zachęcą 
obdarowanych do odwiedzenia 
naszego miasta. 

Warto w tym miejscu przy-
pomnieć o podobnej w swojej 
wymowie akcji Wakacyjnych 
Ambasadorów Gorlic także pro-
wadzonej przez Urząd Miejski.    

K U R I E R  G O R L I C K I
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W spotkaniu uczestniczyli 
starosta Mirosław Wędrychowicz, 
wiceburmistrz Gorlic Janusz Fu-
giel, zastępca wójta Gminy Gorlice 
Jan Miksiewicz, radni Rady Miasta 
Gorlice i Rady Powiatu Gorlickiego 
– członkowie komisji infrastruktu-
ry, członkowie Zarządu Powiatu 
Stanisław Kaszyk i Adam Urbanek, 
dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Marek Machowski oraz licz-
na grupa mieszkańców Gorlic. 

Po niespełna roku od pod-
pisanego porozumienia pomiędzy 
Burmistrzem Gorlic i Starostą 
Gorlickim o podjęciu wspólnych 
działań zmierzających do po-
prawy układu komunikacyjnego 
północnej części miasta, można 
było zobaczyć dokumentację pro-
jektową – pierwsze efekty pracy 
biura projektowego Promost 
Consulting z Rzeszowa, które 
zostało wyłonione do tego zadania 
w drodze przetargu spośród 5 
innych oferentów. 

Spotkanie miało charakter 
konsultacyjny, tak, by zgłoszone 

Dzięki termu dofinansowaniu wyremontowany zostanie przepust znajdujący się nad ciekiem płynącym do rzeki Ropy na ulicy Blich 
(odcinek ulicy za ogródkami działkowymi, w stronę Ropicy Polskiej).

Pieniądze pochodzą ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku z tych 
środków Miasto wyremontowało przepust na ulicy Łąkowej (znajdujacy się na powyższej fotografii) oraz ulicę Robotniczą,  a w latach 2011 – 
2012 wyremontowano ulice Kwiatową boczną, Stróżowską boczną, Łokietka boczną, Łysogórską, Wspólną, odcinek ulicy Granicznej, korpus 
drogowy ulicy Zagórzańskiej, a także wał przeciwpowodziowy wzdłuż Sękówki w Parku Miejskim. 

BĘDZIE REMONT PRZEPUSTU NA BLICHU
100 tysięcy złotych otrzymało Miasto Gorlice z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na remont przepustu znajdującego się na 

ulicy Blich.

PóŁNOCNE OBEJŚCIE GORLIC - SPOTKANIE KONSULTACYJNE
5 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Gorlicach odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy układu komunikacyjnego Gorlic 

– wspólnych zamierzeń Powiatu Gorlickiego i Miasta Gorlice w zakresie modernizacji ulic: Sikorskiego, Wincentego Pola, Michalusa i 
Kołłątaja w Gorlicach. To w perspektywie blisko 4 km zmodernizowanych, poszerzonych, z nowymi chodnikami dróg w mieście, 2 nowe 
ronda oraz nowe zatoki autobusowe i miejsca postojowe.

uwagi wykorzystać w dalszym 
projektowaniu, opracowaniu 
kompletnej dokumentacji wraz 
z wymaganymi pozwoleniami, 
co umożliwi do 30 września br. 
złożenie przez Powiat i Miasto 
Gorlice wniosku o dofinansowanie 
modernizacji tych ulic z Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Rokowania na 
pozyskanie pieniędzy są dobre, 
bo jest to wspólne  i uzupełniające 
się przedsięwzięcie dwóch samo-
rządów, które stworzy północne 
obejście Gorlic i w znaczący spo-
sób poprawi bezpieczeństwo na 
tych drogach. 

Szczegółowy zakres plano-
wanej modernizacji przedstawił 
przedstawiciel biura projekto-
wego Promost Consulting Ry-
szard Stokłosa. Projekt obejmuje 
cztery ulice: ulica Sikorskiego, a 
właściwie droga powiatowa Gor-
lice ul. Sikorskiego – Stróżówka 
Rozdzielnia,  od ulicy Wyszyń-
skiego do skrzyżowania z droga 
wojewódzką 977 w Stróżówce, 

łącznie ok. 2,3 km – w planie 2 
nowe ronda na skrzyżowaniach 
ulic: Wyszyńskiego, Sikorskiego, 
W. Pola oraz Sikorskiego, Korczak 
i Wspólnej, jezdnia poszerzona do 
7 m, chodnik po prawej stronie, 
30 miejsc parkingowych przy 
blokach; ulica Wincentego Pola 
od ulicy Chopina do torów kole-
jowych, ok. 250 m, poszerzenie 
jezdni, chodnik, korekta łuków, 
przebudowa przejazdu kolejo-
wego; ulica Michalusa od ronda 
w kierunku fabryki ok. 600 m, 
powstanie ciąg pieszo-rowero-
wy, miejsca postojowe, zatoka 
autobusowa, przebudowa placu 
przed GCK, w planie wydzielenie 
lewoskrętu na ulicy Solidarności; 
ulica Kołłątaja od ronda w górę, 
ok. 500 m , wzmocnienie na-
wierzchni, chodniki. 

Uczestnicy spotkania zwró-
cili uwagę na przeanalizowanie 
możliwości  przebudowy skrzy-
żowania ulicy Sikorskiego z drogą 
wojewódzką 977, wykonania 
lewoskrętu na drodze wojewódz-

kiej (jadąc od strony Tarnowa) 
i prawo- i lewoskrętu na drodze 
powiatowej , a w ślad za tym 
wykonanie pasa włączania się do 
ruchu na drodze wojewódzkiej od 
drogi powiatowej.  Zapropono-
wano również, aby na ulicy Win-
centego Pola rozważyć możliwość 
maksymalnego „zejścia” z łuków 
i oddalenia się od zabudowań, 
bo droga ma obsługiwać ruch w 
strefie aktywności gospodarczej. 
Wiele pytań mieli także przybyli 
na spotkanie mieszkańcy rejonu 
ulicy Sikorskiego. 

Wszystko wskazuje na to, 
że dobra współpraca Powiatu 
z Miastem Gorlice zaowocuje 
modernizacją układu komunika-
cyjnego w północnej części mia-
sta, by w efekcie skomunikować 
drogę wojewódzką 977 z ulicą 
Krakowską i z drogą krajową nr 
28, a docelowo doprowadzić do 
rozkorkowania Zawodzia i ronda 
pod drukarnią. Realizacja inwe-
stycji zaplanowana jest w latach 
2015-2016.
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Do przetargu na budowę ska-
teparku w Gorlicach w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” stanęły trzy 
firmy. Najkorzystniejsza oferta zo-
stała złożona przez przedsiębiorstwo 
ALTRAMPS (cena oferty to 318,5 tys. 
złotych). Przypomnijmy, że Miasto 
Gorlice stara się o 30-procentowe 
dofinansowanie tej inwestycji z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. Teren 
przeznaczony pod skatepark jest 
częścią terenów sportowo - rekre-
acyjnych na działce zlokalizowanej 
obok krytej pływalni Fala i boisk do 
siatkówki plażowej. Skatepark służyć 

Miasto otrzymało dotację w 
wysokości 669 tys. oraz niskooprocen-
towaną pożyczkę (w 40% umarzalną) 
w wysokości 370 tys. zł. z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 
Realizacja programu KAWKA pozwoli 
na znaczącą likwidację niskiej emisji w 
mieście. Na ten cel ogólnie przeznaczo-
nych zostanie 1373 tys. zł. (także wkład 
GTBS i MPGK oraz Miasta Gorlice). 
Przedsięwzięcie polegać będzie na:

a) przyłączeniu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej budynków przy 
ulicy Bieckiej 6 i Chopina 13. W 
zakresie tej inwestycji zostaną 
wykonane wymiennikownie ciepła 
oraz przyłącza. W budynkach 
tych zostanie zlikwidowanych 60 
pieców węglowych i wykonana 
zostanie wewnętrzna instalacja c.o. 
i c.w.u.

b) modernizacji systemów grzew-
czych w 29 budynkach i lokalach 
mieszkalnych na terenie Miasta, 
polegającej na likwidacji pieców 
opalanych paliwem stałym i ich 
zastąpieniu ekologicznymi urzą-
dzeniami grzewczymi opalanymi 
paliwem gazowym,

c) utworzeniu bazy danych zawierającej 
informacje na temat źródeł niskiej 
emisji w Gorlicach, która posłuży 
do planowania dalszych działań 
ograniczających niską emisję.

Deklaracje udziału w programie 
zbierane były przez Urząd Miejski w 
kwietniu 2013 roku. Osoby, które 
wówczas zadeklarowały swój udział 
będą miały pierwszeństwo przy ubie-
ganiu się o dotację. Realizacja zadania 
planowana jest na 2014 rok.

Poniżej publikujemy ogłoszenie 

WKRóTCE RUSZY BUDOWA SKATEPARKU
Wiadomo już kto będzie wykonawcą budowy gorlickiego skateparku. Zwycięzcą przetargu została 

firma ALTRAMPS Tomasz Brzozowski z Trzebini.

będzie osobom uczącym się, jak 
również już jeżdżącym na deskorolce, 
rolkach, rowerach BMX. Obiekt będzie 
ogólnie dostępny, bezobsługowy, 
odporny na działania atmosferyczne 
z odprowadzaniem wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej. Osta-
teczne parametry oraz rozmieszcze-
nie elementów skateparku zostaną 
dobrane na etapie projektowania i 
uzgodnione z zamawiającym. Miasto 
proponuje rozmieszczenie urządzeń 
w sposób przedstawiony na szkicu, 
który prezentujemy.Planuje się wy-
konanie nawierzchni betonowej o 

powierzchni 450 m2, z wbudowaniem 
żelbetowych i stalowych obiektów 
skatingowych. Nawierzchnia będzie 
miała kształt prostokąta o długości 
30 m i szerokości 15 m. W zakresie 
robót budowlanych uwzględnionych 
w zamówieniu znajdujemy: roboty 
ziemne, wykonanie podbudowy i 
nawierzchni, dostawę i montaż prefa-
brykowanych żelbetowych obiektów 
skatingowych, dostawę i montaż 
rurek ze stali ocynkowanej, montaż 
wyposażenia dodatkowego – ła-
wek, koszy na śmieci, stojaków na 
rowery, wykonanie ciągu pieszego 

od pływalni do skateparku, montaż 
tablic z regulaminem użytkowania, 
niwelację i uporządkowanie terenu 
wokół skateparku. Wśród elementów, 
które powinny znaleźć się na nowym 
skateparku wymieńmy następujące: 
rampa (quarter pipe o wysokości 1,5 
m z podestem, bank o wysokości 1,5 
m z podestem i występem), manual 
box z grind boxem, schody, poręcz o 
przekroju kwadratowym przy scho-
dach, murek na platformie, platforma 
o wysokości 80 cm z rozszerzeniem, 
mini quarter pipe po łuku przy plat-
formie, bank przy platformie. Dobór 
tych elementów konsultowany był ze 
środowiskiem gorlickich skatersów. 
Planuje się, że inwestycja zostanie 
zakończona do połowy lipca 2014 
roku. 

Rusza KAWKA
Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie na realizację pro-

gramu likwidacji niskiej emisji KAWKA.

o naborze wniosków do programu 
KAWKA. Ogłoszenie o naborze wnio-
sków o dotację na wymianę pieców 
węglowych na kotły gazowe w budyn-
kach i lokalach mieszkalnych na terenie 
miasta Gorlice w ramach Programu 
„KAWKA” (ZAKTUALIZOWANE 27 lu-
tego 2014 r.). 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 Ograni-
czenia Niskiej Emisji na terenie miasta 
Gorlice – dofinansowanych z budżetu 
Miasta przy udziale środków zewnętrz-
nych”, stanowiącym załącznik nr 2 do 
uchwały nr 467/XXXIX/2013 Rady 
Miasta Gorlice z dnia 28 listopada 2013 
r. Wnioski o dotację rozpatrywane będą 
według kolejności ich złożenia, do wy-
sokości środków finansowych zabez-
pieczonych na ten cel jako udział własny 
Miasta Gorlice z zastrzeżeniem, że w 
pierwszej kolejności będą rozpatrywane 
wnioski osób, które w roku ubiegłym 
zadeklarowały swój udział w Programie 
„KAWKA”. Kwalifikacja innych osób 
może nastąpić w razie rezygnacji lub 
nie złożenia wniosku przez osoby o 
których mowa powyżej. Wnioski należy 
składać w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach, w terminie od 3 marca 
2014 r. do 16 maja 2014 r. Wniosek 
o udzielenie dotacji winien być sporzą-
dzony zgodnie z  wzorem stanowiącym 

załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
Ponadto załącznikiem do ogłoszenia 
jest wzór umowy dotyczącej udzielenia 
dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie 
dotacji. Powyższe dokumenty wraz z 
regulaminem powołanym na wstępie 
szczegółowo określają zasady i warunki 
dofinansowania modernizacji syste-
mów ogrzewania w ramach Programu 
„KAWKA”. Z dokumentami tymi należy 
się zapoznać przed złożeniem wniosku. 
Instytucją udzielającą dofinansowanie 
w ramach Programu „KAWKA” jest 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 
(przy udziale środków z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej). Podstawowe 
kwestie dotyczące dofinansowania 
modernizacji ogrzewania w ramach 
Programu „KAWKA”. 

- dotacja może być udzielona tylko 
na wymianę istniejących urządzeń 
grzewczych opalanych paliwem 
stałym na kotły gazowe,

- likwidacja urządzeń grzewczych 
opalanych paliwem stałym musi 
być trwała tzn. osoba, która pozy-
ska dotację a następnie zrezygnuje 
z ogrzewania gazowego będzie mu-
siała zwrócić pozyskane środki,

- przy pozyskaniu dotacji nie można 
korzystać równocześnie z ogrzewa-
nia gazowego i urządzeń na paliwo 
stałe. Wszystkie urządzenia na 
paliwo stałe muszą zostać zlikwido-
wane (nie dotyczy to użytkowania 
kominka opalanego drewnem), 

- wysokość dofinansowania może 
wynieść do 100% kosztów kwali-

fikowanych (wartość netto),

- przez koszty kwalifikowane należy 
rozumieć wydatki poniesione na: 
demontaż starego źródła ogrze-
wania, zakup i montaż nowego 
źródła ogrzewania w postaci kotła 
gazowego, zakup i montaż niezbęd-
nej armatury do zainstalowania 
nowego źródła ogrzewania, takiej 
jak pompa wymagana do prawi-
dłowego funkcjonowania i obiegu 
instalacji c.o., zawory, zespół ruro-
wy, wkład kominowy,

- VAT naliczony w fakturze VAT nie 
jest kosztem kwalifikowanym i 
nie będzie podlegał zwrotowi w 
ramach dotacji,

- po złożeniu wniosku lecz przed 
podpisaniem umowy o udzielenie 
dotacji przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach dokonają 
kontroli w zakresie posiadania 
źródła ogrzewania na paliwo sta-
łe, przewidzianego do likwidacji; 
również po realizacji modernizacji 
nastąpi kontrola celem stwier-
dzenia realizacji zadania zgodnie z 
warunkami umowy,

- przed podpisaniem umowy o 
udzielenie dotacji zostanie ustalo-
na możliwa maksymalna kwota 
dotacji na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez Urząd Miejski 
w Gorlicach o czym ubiegający się 
o dotację zostanie poinformowa-
ny,

- podstawą rozliczenia i wypłacenia 
dotacji będą faktury VAT/rachunki 
oraz protokół z kontroli potwier-
dzające poprawność realizacji 
zadania,

- ostateczna wysokość dotacji zosta-
nie ustalona na podstawie przedło-
żonych faktur VAT/rachunków. 
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XLII SESJA RADY MIASTA
27 lutego br. odbyła się XLII Sesja Rady Miasta Gorlice. 

Radni wysłuchali Informacji Burmistrza za okres międzysesyjny od 
16 stycznia do 15 lutego 2014 r. oraz odpowiedzi na interpelacje 
zgłoszone na styczniowej sesji RM. Podjęli też 9 uchwał. Pierwsza 
dotyczyła zmian Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej 
Miasta Golice. Szczegóły prezentujemy poniżej. 

Dodatkowe pozycje budżetowe

Podczas lutowej sesji Rady 
Miasta zatwierdzone zostały zapro-
ponowane przez Burmistrza  Gorlic 
zmiany w  tegorocznym budżecie 
Miasta. Wygospodarowane środki 
przeznaczone zostaną na dodatko-
we zadania inwestycyjne.

Dochody budżetu miasta na 
2014 r. zostały zwiększone o 2,8 
mln. zł. Środki te pochodzą z ostat-
nich transzy dotacji stanowiących 
rozliczenie wydatków poniesio-
nych przez miasto na przebudowę 
układu komunikacyjnego w strefie 
aktywności gospodarczej oraz na 
rewitalizację Starówki, ze zwrotu 
przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej 
części dofinansowania przezna-
czonego w latach poprzednich na 
termomodernizację obiektów uży-
teczności publicznej oraz z dotacji i 
pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, a także z  Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie na 
realizację programu „KAWKA”. 

Wśród nowych wydatków 
budżetowych znalazły się m.in. 
te, o których piszemy w innych 
miejscach – narealizację programu 
KAWKA oraz na modernizację eks-
pozycji w Muzeum PTTK.

Wśród pozostałych przewi-
dywanych w 2014 roku wydatków 
budżetowych znajdujemy m.in.:

I etap rozbudowy ulicy Ło-
kietka – przebudowa ulicy na od-
cinku ok. 370 m od skrzyżowania 
z ulicą Pod Lodownią do ulicy 
Pocieszka; rozbudowa jednej z 
najdłuższych i znajdującej się w 
złym stanie technicznym ulicy 
polegała będzie na kompleksowej 
wymianie konstrukcji jezdni, wy-
konaniu nowej nawierzchni wraz z 
jej poszerzeniem do szerokości 6 
metrów, budowie chodnika wraz 
z wykonaniem zjazdów indywidu-
alnych i zjazdów na drogi gminne 
boczne; przebudowane zostaną 
sieci energetyczne, wodociągo-
we, gazowe i teletechniczne – 800 
tys. zł.

Przebudowa chodników 
łącznika ulic Żeromskiego i Pod 
Lodownią - wymiana nawierzchni 
chodników z płytek betonowych na 
kostkę wraz z regulacją krawężni-
ków i uzupełnieniem podbudowy 
– 60 tys. zł. (swój udział w pracach 
na terenach spółdzielni mieszka-
niowej zadeklarowała również SM 
Pod Lodownią)

Oświetlenie ulicy Tęczo-
wej – opracowanie dokumentacji 
projektowej i oświetlenie odcinka 
ulicy - 40 tys. zł.

Oświetlenie ciągu pieszego 
od Osiedla Korczak do ulicy Garn-
carskiej (pod nowym mostem) 
– dokumentacja projektowa i 
wykonanie robót oświetlenia 
ciągu pieszego biegnącego od 
Osiedla Korczak, pod mostem 
(ulica Raydarowskiej) na potoku 
Stróżowianka do ulicy Garncar-
skiej – 35 tys. zł.

Rozbiórka budynku po byłej 
stolarni przy ul. Kościuszki 21 
wraz z uporządkowaniem terenu 
– 23,3 tys. zł. 

Przebudowa przejazdu pły-
towego przez potok Muchówka 
w ciągu ulicy Wincentego Pola 
– boczna – w celu stworzenia bez-
piecznego przejazdu niezbędne 
jest wykonanie robót polegają-
cych na poszerzeniu przejazdu do 
szerokości 4,5 m. wraz z zamon-
towaniem barier ochronnych – 20 
tys. zł.

Oświetlenie ulicy Dukiel-
skiej – bocznej - zadanie re-
alizowane przy udziale grupy 
inicjującej inicjatywę lokalną, 
która opracuje dokumentację 
projektową. Kwota wydatkowana 
zostanie na wykonanie robót zwią-
zanych z budową sieci oświetlenia 
ulicznego na istniejących słupach 
energetycznych – 20 tys. zł.

Remont pojemników dla 
surowców wtórnych – 10,4 tys. 
zł.

Dofinansowanie zakupu 
samochodu dla Komendy Powia-
towej Policji - pojazd wykorzy-
stywany będzie przez  funkcjona-

riuszy rewiru dzielnicowych - 7,5 
tys. zł.

Planuje się także wykona-
nie dokumentacji projektowych 
związanych z przebudową ulicy 
Wincentego Pola, z przebudową 
drogi z placem parkingowym przy 
ulicy Kołłątaja 11 oraz na opraco-
wanie opinii technicznej z zakresu 
hydrologii i stosunków wodnych 
obszaru położonego po obu stro-
nach do drogi krajowej nr 28 (w re-
jonie skrzyżowania z ul. Malinową, 
Azaliową) - opracowanie to ustali 
przyczyny zmiany stanu wody na 
gruncie oraz wskaże rozwiązania 
możliwe do zastosowania w celu 
uniknięcia szkód zalewowych. 

Ponadto podjęto uchwałę 
pozwalającą zaciągnąć w 2014 r. 
długoterminową pożyczkę prefe-
rencyjną do kwoty 369 000 zł w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie na dofinansowanie 
inwestycji p.n. „Likwidacja ni-
skiej emisji w mieście Gorlice 
poprzez modernizację systemów 
grzewczych” w ramach programu 
pilotażowego „KAWKA”, o którym 
piszemy na str. 6. Kwota pożyczki 
została zaplanowana w budżecie 
na 2014 r. i może być umorzona 
do 40% kwoty po spełnieniu okre-
ślonych warunków – spłaceniu co 
najmniej 50% udzielonej pożyczki 
z oprocentowaniem (3,6% w skali 
rocznej) w terminach ustalonych 
w umowie; zostanie osiągnięty 
określony w umowie efekt rzeczowy 
i ekologiczny przedsięwzięcia. 

Kolejną uchwałą udzielono 
Województwu Małopolskiemu 
pomoc finansową w kwocie 50 000 
zł w 2015 r. z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania inwesty-
cyjnego p.n. „Modernizacja infra-
struktury drogowej prowadzącej 
do przejścia granicznego Becherov 
– Konieczna PL – Przebudowa 
Drogi Wojewódzkiej 977 na od-
cinku Gorlice – Konieczna. Byłaby 
to realizacja wniosku Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach o przebudowę 
ul. Węgierskiej. Szacunkowy koszt 
zadania to 200 000 zł, w tym udział 
miasta Gorlice to 50 000 zł. 

Uchwałami Rada Miasta 
przyjęła dwa ważne programy: pro-
gram opieki nad zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Gorlice na 2014 
r., a także program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta 
Gorlice na lata 2014-2021.

Miasto Gorlice w roku 2014 
będzie jednym z najważniejszych 
centrów Małopolskich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego - jednego 
z największych cyklicznych wy-
darzeń ukazujących i promujących 
bogactwo kulturowe Małopolski. 
Promocję i prezentację, miedzy in-
nymi trzech obiektów położonych 
na Ziemi Gorlickiej i znajdujących 
się w programie tego wydarzenia, 
zaplanowano na 24 i 25 maja.

Atrakcjami turystycznymi 
udostępnianymi szerzej tury-
stom podczas Małopolskich Dni 
Dziedzictwa Kulturowego będą 
Muzeum PTTK z jego unikatowy-
mi zasobami dokumentującymi 
historię Miasta, pałac Długoszów 
w Siarach (obiekt w administra-
cyjnych granicach Gorlic) oraz 
cmentarz wojskowy na Przełęczy 
Małastowskiej.

W związku z udziałem 
Muzeum w Dniach Dziedzictwa 
Kulturowego, gorliccy Radni, 
na wniosek burmistrza Witolda 
Kochana, zdecydowali o dofi-
nansowaniu odnowy ekspozycji 
poświęconej Bitwie pod Gorlicami, 
a znajdującej się w Muzeum PTTK. 
Zdecydowano o przeznaczeniu 
na ten cel prawie 37 tysięcy zło-
tych. Dofinansowanie na lifting 
ekspozycji zostanie uruchomione 
również ze środków PTTK.

Udział w Dniach Dziedzic-
twa Kulturowego to znakomita  
okazja, aby przygotowując profe-
sjonalną, nowoczesną ekspozycję 
w obiektach Muzeum zapromować 
Gorlice wśród osób uczestniczą-
cych w tym wydarzeniu i tym 
samym zainaugurować obchody 
stulecia Bitwy. Informacja o udzia-
le Gorlic w Dniach Dziedzictwa 
oraz o wystawie w Muzeum PTTK 
dystrybuowana będzie za pomocą 
szerokiej kampanii promocyjnej 
przygotowywanej przez Małopol-
ski Instytut Kultury.

Dofinansowanie

MUZEUM
Muzeum PTTK w Gorlicach 

będzie jedną z atrakcji turystycz-
nych polecanych przez Woje-
wództwo Małopolskie w ramach 
Małopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego.
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Joanna Bubak, poprosiła Bur-
mistrza o zwrócenie się do zarządcy 
drogi powiatowej – ulicy Wyszyń-
skiego, o podniesienie zapadniętych 
studzienek w jezdni. 

(Odp.: Zwróciłem się pismem 
z 29 stycznia do Powiatowego Zarzą-
du Drogowego o dokonanie wniosko-
wanych w interpelacji robót). 

W drugiej interpelacji wnio-
skowała o dokończenie remontu 
pozostałych chodników leżących 
na działkach miejskich na osiedlu 
Górnym.

(Odp.: Ewentualna decyzja o 
dodatkowych remontach chodników 
przy ulicy Sikorskiego zostanie pod-
jęta po wygospodarowaniu dodatko-
wych środków budżetowych).

Radna spytała się również o 
stan prawny chodnika przy budynku 
GCK. Po uprzednich interpelacjach 
Radnej w tym temacie miała nastąpić 
procedura przejęcia tego należącego 
do Powiatu chodnika przez Miasto.

(Odp.: Miasto Gorlice przejęło 
nieodpłatnie, na mocy decyzji komu-
nalizacyjnej Wojewody Małopolskie-
go, prawo własności działki stanowią-
cej plac pomiędzy budynkiem GCK a 
ulicą Michalusa).

Michał Diduch, interpelował 
o podjęcie działań w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie, które 
umożliwiłyby utworzenie dwóch 
pasów ruchu przy zjeździe z ulicy 
Węgierskiej na ulicę Kościuszki, co 
zdecydowanie poprawiłoby drożność 
ruchu samochodowego na skrzyżo-
waniu tych ulic.

(Odp.: Od dłuższego czasu 
prowadzone są starania u zarządcy 
drogi o remont ulicy Węgierskiej. 
Obecnie Zarząd Dróg Wojewódzkich 
przystępuje przy finansowym wspar-
ciu Miasta Gorlice do utworzenia 
koncepcji przebudowy odcinków 
drogi wojewódzkiej nr 977, w tym 
także ulicy Węgierskiej. Wniosek 
Pana Radnego zostanie przez nas 
zgłoszony i sądzę, że o ile warunki 
techniczne na to pozwolą zostanie on 
uwzględniony).

Czesław Gębarowski, w swo-
jej interpelacji wnioskował o przedsta-
wienie przez Powiatowy Urząd Pracy 
na sesji Rady Miasta informacji na 
temat bezrobocia w Gorlicach i po-
wiecie gorlickim oraz o zaproszenie 
na sesję największych gorlickich 

RADNI INTERPELUJĄ – BURMISTRZ ODPOWIADA
Interpelacje ze styczniowej sesji Rady Miasta

pracodawców w celu przedstawienia 
perspektyw ich firm.

(Odp.: Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gorlicach przedsta-
wi na marcowej sesji Rady Miasta 
informację na temat bezrobocia 
i rynku pracy w naszym mieście. 
Na podstawie przeprowadzonych 
rozmów informuję, iż trudno liczyć 
na udział w sesji Rady Miasta grupy 
największych gorlickich pracodaw-
ców, w celu przedstawienia przez nich 
planów działań ich przedsiębiorstw. W 
sytuacjach, w których dany przedsię-
biorca sygnalizuje potrzebę związaną z 
funkcjonowaniem jego firmy, a której 
rozwiązanie jest zależne od działań 
samorządu, interwencje Urzędu 
podejmowane są na bieżąco). 

Radny pytał też, kiedy zostanie 
przedstawiony Radzie Miasta projekt 
uchwały określającej wieloletni plan 
gospodarowania zasobami mieszka-
niowymi Miasta Gorlice. Sporządzenie 
takiego Planu jest obowiązkiem Gmi-
ny, a jego brak w przypadku Gorlic 
został wytknięty przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową.

(Odp.: Projekt Planu został 
przygotowany i przedstawiony w 
grudniu 2013 roku członkom komi-
sji spraw społecznych. Długi czas 
jego przygotowania był związany z 
pokaźnym zakresem zagadnień, jakie 
obowiązkowo powinny być uregu-
lowane w Planie. Projekt uchwały 
zostanie przedstawiony na bieżącej 
sesji Rady Miasta).

Aleksander Kumorkiewicz, 
wnioskował o zwiększenie kwoty na 
realizację przebudowy ulicy Krasiń-
skiego bocznej – inwestycji wybranej 
przez mieszkańców w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Zwiększenie 
kwoty o ok. 60 tysięcy pozwoli na 
efektywniejsze wykonanie robót.

(Odp.: Rozważenie ewentual-
nego dofinansowania tej inwestycji 
będzie możliwe dopiero po zakoń-
czeniu prowadzonych obecnie przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Kra-
sinskiego” prac nad dokumentacją 
projektową). 

Eugeniusz Liana i Jadwiga 
Wójtowicz, w swoich interpelacjach 
postulowali o doposażenie placu 
rekreacyjnego przy ulicy Batorego w 
urządzenia rekreacyjne dla dzieci.

(Odp.: Temat doposażenia 
placu zostanie poddany ostatecznej 

ocenie na bazie posiadanych informa-
cji oraz stosownie do obowiązujących 
norm w celu określenia możliwości 
realizacji placu zabaw we wskazanym 
przez Państwa Radnych miejscu).

Ryszard Ludwin, wniosko-
wał o postawienie urządzeń placu 
zabaw na terenie między blokami 
mieszkalnymi przy ulicy Kościuszki 
a rzeką Ropą.

(Odp.: Wolny teren, na którym 
mógłby zostać umiejscowiony plac 
zabaw jest bardzo niewielki, a ponadto 
gęsto poprzecinany przez sieć uzbro-
jenia terenu. Trzeba także pamiętać, że 
istnieje obowiązek zachowania odpo-
wiednich stref bezpieczeństwa wokół 
urządzeń do zabaw oraz ogrodzenia 
odgradzającego plac od istniejącego 
boiska. Z uwagi na te argumenty oraz 
ograniczenia terenowe temat zostanie 
poddany ostatecznej ocenie w celu 
określenia możliwości realizacji placu 
zabaw w tym miejscu).

Mariola Migdar, w swojej 
interpelacji wnioskowała o przepro-
wadzenie remontów chodników na 
osiedlu Konstytucji 3 Maja. Radna 
dodała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Pod Lodownią” zobowiązuje się do 
remontu chodników na działkach do 
niej należących.

(Odp.: Jeśli uda się wygospo-
darować dodatkowe środki, będę 
wnioskował o wprowadzenie tego 
zadania do budżetu).

Augustyn Mróz, ponownie 
wnioskował o uruchomienie stołówki 
szkolnej w MZS nr 5, która działałaby 
na podobnych zasadach jak stołówki 
w szkołach nr 3, 4 i 6, co obniżyłoby 
w znaczący sposób ceny obiadów 
dla uczniów „piątki”. Według wyli-
czeń Radnego, koszty uruchomienia 
stołówki byłyby znacznie niższe, niż 
te podane przez Burmistrza w odpo-
wiedzi na poprzednio składaną w tej 
sprawie interpelację.

(Odp.: Jak wynika z zestawie-
nia kosztów funkcjonowania stołówki 
w MZS nr 4 roczny koszt funkcjo-
nowania stołówki we wnioskowanej 
formie wyniósłby ok. 110 tys. złotych. 
Opinie Radnych będą podstawą 
do podjęcia ostatecznych decyzji w 
sprawie funkcjonowania stołówek w 
szkołach. Należy przy tym pamiętać, 
że takie decyzje powinny być podej-
mowane przy formułowaniu zapisów 
projektu budżetu na kolejny rok).

Alicja Nowak, w imieniu 
mieszkańców ulicy Bieckiej, wnio-
skowała o przeniesienie znajdującego 
się obok kolektury LOTTO przystanku 
autobusowego, wykorzystywanego 
przez przewoźników również jako 
miejsce parkingowe.

(Odp.: Sprawa ewentualnej 
likwidacji przystanku była rozważana 
i omawiana na posiedzeniach komisji 
inwestycji i infrastruktury Rady Miasta 
oraz przez Zarząd Osiedla nr 5. Zde-
cydowano tam o niewprowadzaniu 
zmian. Prowadzone są działania kon-
trolne w zakresie egzekucji zgodnego 
z przepisami korzystania z przystanku. 
Działania podejmowane przez Straż 
Miejską, Policję i Inspektorat Trans-
portu Drogowego powinny przynieść 
pożądane efekty. Ponadto zostanie 
zlecone badanie poziomu emisji 
hałasu oraz spalin, jakie przedostają 
się na z ulicy teren nieruchomości 
przy ulicy Bieckiej 7).

W kolejnej interpelacji Radna 
Nowak wnioskowała ponownie o do-
inwestowanie kompleksu narciarskie-
go w Małastowie oraz zapytała w co 
zainwestowano pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży ośrodka na Magurze Mała-
stowskiej. Pyta również, czy władze 
Miasta wyznaczą termin spotkania z 
osobami zainteresowanymi dalszym 
funkcjonowaniem ośrodka w Mała-
stowie pod zarządem miejskim.

(Odp.: Zarządzający wyciąga-
mi w Małastowie Ośrodek Sportu i 
Rekreacji dokłada, w miarę posiada-
nych możliwości, wszelkich starań 
o należyte utrzymanie posiadanego 
majątku i jego funkcjonowanie. W 
latach 2008 – 2010 na wydatki ma-
jątkowe przy obiektach sportowych 
wydatkowano ponad 1,1 mln złotych, 
czyli więcej niż uzyskano ze sprzedaży 
ośrodka na Magurze. Z tych środków 
modernizowano obiekt w Małastowie, 
ale również m.in. halę OSiR, stadion, 
obie pływalnie. Na spotkaniu komisji 
oświaty i kultury Rady Miasta z 
udziałem przedstawicieli klubów 
narciarskich ustalono, że środowisko 
narciarskie wspólnie z pracownikami 
OSiR opracuje w marcu bieżącego 
roku zakres prac oraz kosztorys zmie-
rzający do poprawy funkcjonowania 
ośrodka w Małastowie).

W kolejnej interpelacji radna 
poprosiła o bieżącą informację na 
temat toczącego się sporu sądowego 
między Miastem Gorlice a Agencją 
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Nieruchomości Rolnych, a dotyczą-
cą zapłaty za zbyte przed terminem 
działki w Małastowie. 

(Odp.: Sprawa sądowa nadal 
nie pozostaje rozpatrzona przez Sąd 
Okręgowy w Nowym Sączu).

Radna pytała również o etap 
realizacji inwestycji zainicjowanych 
budżetem partycypacyjnym.

(Odp.: Zadania te są na etapie 
przygotowania projektu budowlanego 
bądź prac studialno – koncepcyjnych 
poprzedzających opracowanie projek-
tu budowlanego). 

Andrzej Rak, interpelował 
o wystąpienie przez Burmistrza z 
wnioskiem do administratora potoku 
Stróżowianka o uprzątniecie koryta 
tego cieku.

(Odp.: Wystąpiłem  do Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
z wnioskiem w tej sprawie. Według 
informacji od RZGW potok został 
uprzątnięty 21 stycznia br.).

Jadwiga Wójtowicz, nawią-
zując do interpelacji z poprzedniej 
sesji, pytała, czy Miejski Zespół Szkół 
nr 4 lub Urząd Miejski podejmą kroki 
prawne wobec firmy ECO-BON TON 
wynajmującej pomieszczenia szkol-

ne niezgodnie z zawartą uprzednio 
umową.

(Odp.: Miasto Gorlice nie 
posiada informacji na temat osób 
pokrzywdzonych działaniem pod-
miotu wskazanego przez Radną w 
interpelacji, co jest niezbędne,  by 
złożyć zawiadomienie do organów 
ścigania w zakresie ewentualnej 
odpowiedzialności karnej. Dyrekcja 
MZS nr 4 nie zamierza podejmować 
kroków prawnych wobec firmy ECO-
BON TON w związku z bezprawnym 
wykorzystaniem nazwy i wizerunku 
szkoły w materiałach reklamowych. 
Podobnie kroków prawnych nie po-
dejmie Miasto Gorlice. Po rozważeniu 
możliwości ewentualnego wszczęcia 
procedury prawnej, co wiązałoby się 
m.in. z koniecznością określenia kwo-
ty zadośćuczynienia oraz uiszczenia 
opłaty sądowej, Miasto nie zdecydo-
wało się na dochodzenie swoich praw 
na drodze sądowej).

Radna Wójtowicz pytała się 
również, czy został już podpisany akt 
notarialny na wieczyste użytkowanie 
nieruchomości przy ulicy Legionów. 
Wniosła też o wprowadzenie do pro-
cedury sprzedaży mienia komunalne-
go nowych zasad, w tym możliwości 

uchylenia uchwały o sprzedaży już 
po uzyskaniu informacji o wycenie 
nieruchomości.

(Odp.: Umowa o oddaniu w 
wieczyste użytkowanie nierucho-
mości przy ulicy Legionów została 
podpisana 20 grudnia 2013 roku). 
Proponowane przez Radną zmiany 
dotychczasowego postępowania przy 
zbyciu nieruchomości przez Miasto 
są niezgodne z obowiązującymi prze-
pisami ustawowymi, w tym z ustawą 
o gospodarce nieruchomościami, 
która stanowi, iż „gminnym zasobem 
nieruchomości gospodaruje wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta”. 
Gospodarowanie to polega m.in. na 
ewidencjonowaniu nieruchomości 
i ich wyceną, podejmowaną przez 
uprawnionych rzeczoznawców).

Radna ponownie zasygna-
lizowała potrzebę remontu ulicy 
Kochanowskiego bocznej (na od-
cinku od ulicy Mieszka I do ulicy 
Węgierskiej).

(Odp.: Łącznik ten, jak wiele 
innych ulic w mieście kwalifikuje 
się do kompleksowej przebudowy. 
Obecnie nie może być jednak zrealizo-
wany z uwagi na ograniczone środki 
finansowe. Ubytki w nawierzchni ulic 

są uzupełniane w miarę bieżących 
potrzeb).

Radna wnioskowała również  
o przedłużenie godzin pracy Domu 
Polsko – Słowackiego, tak by w 
godzinach wieczornych mogły z jego 
pomieszczeń korzystać różne orga-
nizacje. Jako przykład Radna podała 
jedną z grup turystycznych.

(Odp.: Pomieszczenia Domu 
Polsko – Słowackiego są w miarę 
możliwości udostępniane na spo-
tkania dla organizacji i stowarzyszeń 
działających w Gorlicach. W ubiegłym 
roku takich spotkań odbyło się ponad 
60. Zdarza się też, że placówka ta pra-
cuje dłużej – np. podczas wernisaży, 
seansów kina letniego czy innych 
wydarzeń. Grupie turystycznej, o któ-
rej mowa w interpelacji, umożliwiono 
korzystanie z lokalu w Gorlickim 
Centrum Kultury).

W ostatniej interpelacji radna 
poprosiła Burmistrza o kontynuowa-
nie działań prowadzonych w celu 
utrzymania na stałe w Gorlicach punk-
tu obsługi klienta firmy Tauron. 

(Odp.: Działania te będą kon-
tynuowane).

Na lutową sesję Rady Mia-
sta Gorlice zostały zaproszone 
Chór Cantores Karwacjanum 
występujący pod dyrekcją Anny 
Cisoń oraz młodzi piłkarze GKS 
Glinik Gorlice trenujący pod okiem 
Łukasza Brzeziańskiego. Zarówno 
chór, jak i drużyna mogą pochwa-
lić się sukcesami odniesionymi w 
ostatnim czasie na arenie ogólno-
polskiej.

Przypomnijmy, że chór 
Cantores Karwacjanum zwyciężał 
na Rzeszowskim Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek oraz na Międzynarodo-
wym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Będzinie, natomiast młodzi za-
wodnicy Glinika zajęli trzecie miej-
sce w  rozgrywanych w Gliwicach 
Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski U-14 w  futsalu.

Dyrygentem chóru jest 
Anna Cisoń, a skład chóru two-
rzą: Alina Gryboś, Joanna Hoj-
dak, Krystyna Markowicz, Agata 
Masztafiak, Dorota Przyrowska, 
Beata Rosiek, Joanna Cyran, 
Magdalena Dardzińska, Anna Dre-
jowicz (soprany), Filipina Nowak-
Kotyza, Barbara Kotecka, Jadwiga 
Zagórska, Barbara Grzegorzek, 
Agnieszka Zwierz, Edyta Sulimska, 

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA NA SESJI
Chór Cantores Karwacjanum i trampkarze Glinika Gorlice odebrali na XLII sesji Rady Miasta 

zasłużone gratulacje i podziękowania za osiągnięte sukcesy.

Teresa Zawisza i Wirginia Jędrych 
(alty), Leszek Przyrowski, Alfred 
Duda, Jan Rosiek, Mirosław Zych, 
Bartosz Kozień, Łukasz Doszna, 
Artur Stępień (tenory), Henryk 
Rąpała, Przemysław Rąpała, Sta-
nisław Duran, Tomasz Doszna i 
Aleksander Górski (basy).

Brązowa drużyna GKS Gli-
nik Gorlice wystąpiła w Gliwicach 
składzie: Kacper Kukla, Kamil 
Więcek, Patryk Alibożek, Florian 
Przybylski, Piotr Bach, Bogusław 
Witek, Damian Sarnecki, Arka-
diusz Jaworecki, Kacper Baran, 
Wojciech Koszyk, Eryk Gawryła, 
Tomasz Urban, Kamil Warcholik, 
Patryk Dziedzic, Jakub Miarka. 
Trenerem zespołu jest Łukasz 
Brzeziański, kierownikiem drużyny 
Marian Radziak. Ponadto opiekę 
nad zespołem w Gliwicach spra-
wowali Mariusz Wrażeń i Wojciech 
Siewiera.

„Kurier” dołącza sie do 
gratulacji i życzeń.
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Mariusz Pietrzycki (Gorli-
czanin) wyruszył po raz kolejny  na 
podbój Czarnego Lądu. Przemierzając 
samochodem terenowym bezdroża, 
pustynię i afrykański busz stworzył 
wspaniały fotoreportaż, który oficjal-
nie został pokazany 4 lutego br. na 
wernisażu w Domu Polsko-Słowac-
kim w Gorlicach. Wspaniałe portrety 
mężczyzn, kobiet, oraz dzieci z ple-
mienia Himba zachwyciły zwiedzają-
cych oryginalnością i fantastycznymi 
kolorami. Oprócz licznych pejzaży 
można było również podziwiać zdję-
cia dzikich zwierząt takich jak żyrafy, 
lwy, krokodyle, hipopotamy , słonie 
itp. Ta wystawa to wspaniała podróż 
do Afryki Południowej bez potrzeby 
opuszczania Gorlic.

 Barbara  Zasowska

Bogusia i Sławek są rodzeń-
stwem. Wystawa przedstawia ich 
fotografie i rysunki wyciągnięte ze 
starej teczki, sprzed lat. Podczas 
spacerów w plenerze w ciągu ostat-
nich 30 lat, za pomocą aparatu foto-
graficznego, ołówka, długopisu czy 
pasteli udało się im utrwalić piękno 
ziemi gorlickiej i rozmaitych świad-
ków materialnych jej burzliwych dzie-
jów. Wiele z uwiecznionych wtedy 
budynków, drzew czy fragmentów 
krajobrazu uległo już zagładzie lub 
silnej przemianie. Pozostały na foto-
grafii, rysunku i obrazie.

Statek zbudowano w Stoczni 
im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. 
Ceremonia wodowania odbyła się 4 
maca 1964 – rolę marki chrzestnej 
odegrała Maria Wąsik, nauczycielka, 
działaczka związkowa i pracownica 
Fabryki Maszyn „Glinik”: to ona 
rozbiła zwyczajową butelkę szam-
pana o burtę kadłuba powodując, że 
statek zjechał z pochylni do basenu 
portowego. Był ostatnim z serii B-49 
– przed nim karierę rozpoczęły m/s 
„Grudziądz” i m/s „Głogów”.

M/s „Gorlice” przeznaczono 
do przewożenia towarów drobni-
cowych: w czterech ładowniach 
(jedną – z racji częstego przewożenia 
żywności, a zwłaszcza cytrusów – 
wyposażono w system chłodzący 
do minus 18 stopni) mógł pomieścić 
4.575 ton. Kadłub miał 113,7 m 
długości, 15,52 szerokości, 6,33 
zanurzenia. Wysokoprężny silnik 
główny jugosłowiańskiej produkcji 
(wytwarzany w zakładach stocz-
niowych Uljanik na licencji duńskiej 
firmy Burmeister & Wain) o mocy 
4.600 koni mechanicznych nadawał 
prędkość prawie 16 węzłów. Załoga 

KARTKA Z KALENDARZA
50 LAT TEMU ZWODOWANO STATEK „GORLICE”

Rocznica to ładna, okrągła i w sam raz do przypomnienia: pół wieku temu Gorlice stały się ponie-
kąd miastem morskim. 30 czerwca 1964 r. w szczecińskim porcie podniesiono bowiem biało-czerwoną 
banderę na drobnicowcu Polskich Linii Oceanicznych o nazwie „Gorlice”.

liczyła 36 marynarzy, „Gorlice” mogły 
też zabierać w rejsy 4 pasażerów.

Zgrabny i ładny statek nie 
miał w historii dalekich podróży, 
lista akwenów, po których pływał, 
też nie była długa: przypisano na go 
na stałe do linii lewantyńskiej, czyli 
łączącej polskie porty z basenem 
Morza Śródziemnego, czasem też 
Czarnego. Można rzec, że „Gorlice” 
wiodły monotonny żywot - kursowa-
ły niczym tramwaj wciąż na tej samej 
trasie. Typowy rejs trwał niecałe dwa 
miesiące, z czego w morzu statek 
pozostawał mniej niż cztery tygodnie. 
O ile na Bliski Wschód wyruszał wy-
ładowany drobnicą, o tyle w drodze 
powrotnej jego ładownie wypełniały 
często frachty masowe – jak rudy 
metali, surowce do produkcji na-
wozów sztucznych czy zgoła asfalt 
albański.

Pomimo tej powtarzalności, 
„Gorlicom” przydarzyło się kilka 
przygód, zapisanych w dziejach 
macierzystej kompanii żeglugowej. 
3 czerwca 1967 r. statek znalazł się 
mimowolnie w ogniu wojny egip-
sko-izraelskiej: podczas postoju w 

Aleksandrii został ostrzelany przez 
izraelskie samoloty szturmowe; je-
den z marynarzy doznał ran. W 1980 
r. z kolei jako pierwsza jednostka pod  
biało-czerwoną banderą zawinął do 
tureckiego portu Guluk.

„Gorlice” nie istniały (jak 
na morskie standardy) długo: po 
21 latach eksploatacji armator 
zadecydował o wycofaniu statku z 
żeglugi. Zaszkodziło mu głównie 
to, że nie był przystosowany do 
przewozu kontenerów – które pod-
biły definitywnie świat sprawiając, 
iż tradycyjne sposoby sztauowania 
towarów stały się nieopłacalne. Dla 
drobnicowca (z racji przynależności 
do grupy bywalców portów lewan-
tyńskich zwanego „Lewantem”) 
nie szukano nabywcy – sprzedano 
go po prostu na złom. Ostatni w 
historii rejs dzieło stoczniowców 
ze Szczecina odbyło w maju 1985 
r. do Finlandii. W tamtejszej stoczni 
Osuuskunta Ieollisunden Romu w 
Helsinkach dokonało żywota, po-
cięte na kawałki i potraktowane jako 
wsad do hutniczego pieca…

Waldemar Bałda
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Dzika Afryka w Domu Polsko-Słowackim

Znane i nieznane
W Muzeum Regionalnym 

PTTK w Gorlicach do końca 
lutego obejrzeć można było 
ciekawą wystawę rysunków i 
fotografii Bogusławy i Sławomira 
Błażewicz.

Wczoraj i dziś
Serdecznie zapraszamy do 

Pawilonu Historii Miasta na wystawę 
„Wczoraj i  dziś w Gorlicach” przygo-
towaną przez Gorlickie Towarzystwo 
Fotograficzne.

- Wystawa zawiera bardzo 
cenne, stare fotografie, które mają nie-
powtarzalny urok. Nieoceniona jest też 
ich wartość historyczna – mówi Andrzej 
Bara, prezes Gorlickiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Wystawę „Wczoraj 
i dziś w Gorlicach” można oglądać w 
Pawilonie Historii Miasta na gorlickim 
Rynku od 4 lutego do 14 marca 2014 
r., w dni powszednie, w godzinach od 
8.00 do 16.00.
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W zajęciach muzycznych, ta-
necznych, teatralnych i plastycznych 
wzięło udział około 200 osób. Dużym 
powodzeniem cieszyły się wyjścia na 
krytą pływalnię „Fala”. Zajęcia odbywa-
ły się w ramach Miejskiego Programu 
Profilaktyki  i „Akcji Zima 2014”, 
mających na celu organizację wolnego 
czasu dla dzieci. Z oferty tej skorzystało 
około 160 dzieci. Ponadto odbyły się 
liczne konkursy kulturalne, sportowe, 
zabawy i turnieje gier stolikowych. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
międzyświetlicowe rozgrywki w tenisa 
stołowego, cymbergaja oraz piłkarzyki. 
Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w 
koncercie edukacyjnym  uczestników 
XXI Mistrzowskiego Kursu Muzycz-
nego Gorlice 2014 w Muzeum Dwory 
Karwacjanów i Gładyszów, natomiast 
w Pawilonie Historii Miasta z zacieka-
wieniem oglądały wystawę „Wczoraj 
i dziś w Gorlicach” przygotowaną 
przez Gorlickie Towarzystwo Foto-
graficzne. W okresie ferii zimowych 
zorganizowano również  wyjazd na 
narty biegowe na do Banicy. Dzieci 
miały również możliwość zapoznać się 
z pracą Powiatowej Komendy Policji 
w Gorlicach. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się wyjazdy na seanse 
filmowe do kina 6D w Nowym Sączu. 
Największym jednak powodzeniem 
cieszyły się bale karnawałowe w 
Gorlickim Centrum Kultury. 9 lutego 
na „Moim pierwszym balu” bawiło 

Przy muzyce na żywo i po-
częstunku szybko minęły wspólnie 
spędzone mile chwile. Dodatkowe 
emocje w sobotni wieczór sięgnęły 
zenitu, kiedy nasi sportowcy zdo-
bywali w tym samym czasie, złote 
medale na igrzyskach: Zbigniew  
Bródka w łyżwiarstwie szybkim na 
lodzie i Kamil Stoch -  drugi złoty 
medal w skokach narciarskich na 

Jak się bawią ludzie, gdy kochają się ! ! ! 
W rytmie tej melodii i wielu innych przebojów ostatnich lat, 

wesoło bawili się mieszkańcy miasta na zabawie integracyjnej 
karnawałowej zorganizowanej przez Zarząd Osiedla nr 12 i Mię-
dzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników FM „Glinik” w 
Gorlicach, Komisja Emerytów i Rencistów.

dużej skoczni, o czym organizato-
rzy informowali  zainteresowanych 
na bieżąco. Złotym medalistom 
cała sala przy akompaniamencie 
orkiestry zaśpiewała „Sto lat”. Fre-
kwencja była duża, sala wypełniona 
po brzegi, humory również dopisa-
ły, wspaniały wieczór zostanie na 
długo zachowany w pamięci.

Karol Mazur

FERIE Z GCK
Zakończyły się ferie zimowe. 17 lutego br. utego uczniowie 

powrócili do szkół. Czy były udane?! Częśc skorzystała z ofert Gor-
lickiego Centrum Kultury, które zorganizowało wiele imprez i zajęć 
dla dzieci i młodzieży.

się ponad 100 dzieci w wieku od 2 
do15 lat. Wspaniałą atmosferę balu 
odczuli nawet rodzice, którzy bardzo 
chętnie włączyli się do wspólnej zaba-
wy z dziećmi. Podobnie było na „Balu 
Walentynkowym” na zakończenie ferii, 
gdzie również bawiło się ok. 100 dzieci. 
Na obydwu imprezach dzieci zostały 
obdarowane słodkościami.


