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Wiertło już w ziemi!
Wójt Gminy Sękowa Mał-
gorzata Małuch podpisała 
z firmą EXALO DRILLING 
S.A. umowę na wykonanie 
badawczego odwiertu, któ-
ry wykaże, czy nasz region 
posiada odpowiednie zaso-
by do czerpania korzyści z 
wód termalnych. Podpisana 
umowa to efekt wspólnego 
projektu Gminy Sękowa i 
Miasta Gorlice.
Aktualnie, w ramach in-
westycji, wykonywany jest 
otwór poszukiwawczy o głę-
bokości ok. 3000 m. Umowa 
obejmuje również wykona-

nie badań geofizycznych i 
hydrogeologicznych,  które 
jednoznacznie mają po-
twierdzić wcześniejsze przy-
puszczenia geologiczne. 
Całość prac o wartości 18 
321 524,04 zł brutto jest do-
finansowana przez Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodne w 
formie dotacji w wysokości 
100% kosztów kwalifikowal-
nych netto tj. 15 474 348,00 
zł w ramach projektu pn. 
„Wykonanie otworu poszu-
kiwawczo-rozpoznawczego 
Sękowa GT-1, w celu ujęcia 
wód termalnych w miejsco-
wości Sękowa”.
Dofinansowanie to wynik po-
zytywnej oceny wniosku zło-
żonego przez Gminę Sękowa 
w partnerstwie z Miastem 
Gorlice do Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 
W przypadku uzyskania wód 
termalnych o zakładanych 

parametrach jakościowych i 
wydajnościowych, w kolej-
nych etapach przewiduje się, 
wykonanie na terenie Gminy 
Sękowa ciepłowni geoter-
malnej o mocy 6,5 MW i 
produkcji energii w ilości 40 
500 MWh/rok. Produkowane 
ciepło będzie dostarczane 
do systemu ciepłowniczego 
Miasta Gorlice. Jesteśmy 
również zainteresowani wy-
korzystaniem geotermii dla 
celów rekreacyjnych. Już te-
raz poszukujemy inwestora, 
który zechciałby inwestować 
w Geotermię Sękowską.
Od 8 czerwca próbny od-
wiert jest wykonywany w 
okolicach Orlika w Sękowej 
- miejscu wskazanym w ba-
daniach przeprowadzonych 
przez AGH w Krakowie, skąd 
pozyskane ciepło będzie 
dystrybuowane na obszar 
Gminy Sękowa i Miasta Gor-
lice.
Źródło: mat. własne, Gmina Sękowa
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Dzień Strażaka 
2020

4 maja to Dzień Strażaka - w tym 
trudnym czasie wspomnijmy na-
szych bohaterów i złóżmy im naj-
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URZĄD MIEJSKI 
W GORLICACH

tel. 18 355 12 10 / 18 353 62 00
fax 18 355 12 12

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek 7.30 – 18.00

wtorek – piątek 7.30 – 15.30

BURMISTRZ Rafał Kukla
Z-CA BURMISTRZA Łukasz Bałajewicz

SEKRETARZ Daniel Janeczek
SKARBNIK Edyta Szilder

SEKRETARIAT BURMISTRZA
tel. 18 355 12 11

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Daniel Janeczek – Kierownik

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
FINANSOWO – PODATKOWEJ

Edyta Szilder – Kierownik

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I ROZWOJU

Katarzyna Kozłowska-Grzelak 
– Kierownik

 
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY

I SPRAW SPOŁECZNYCH
Aleksander Augustyn – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO INFORMACJI I PROMOCJI
Marcin Gugulski – Koordynator

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Wojciech Pietrusza – Komendant

Burmistrz Miasta Gorlice i Zastępca Burmistrza 
Miasta Gorlice przyjmują strony w zakresie  
indywidualnych spraw oraz skarg i wniosków  
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach po 
wcześniejszym ustaleniu terminu 

z pracownikiem Sekretariatu Burmistrza.
Bezpośrednie numery do pracowników  
poszczególnych Wydziałów i Biur znajdują 
się na stronie internetowej www.gorlice.pl  

w zakładce Wydziały.
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Z głębokim żalem informujemy, 
że w wieku 84 lat zmarła Pani 
Julia Romana Petit, Sybiraczka, 
współzałożycielka gorlickiego 
Koła Sybiraków, sekretarz Zarzą-
du Oddziału Związku Sybiraków w 
Gorlicach.
Pogrążonej w smutku rodzinie sz-
czere kondolencje składają: Bur-
mistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Ro-
bert Ryndak, Radni Rady Miasta 
Gorlice oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach.

Zmarła Julia Romana Petit

Rozpoczął się remont jedne-
go z najpiękniejszych i naj-
bardziej charakterystycznych 
budynków naszego miasta. 
Wkrótce, historyczna siedziba 
Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół zacznie odzyskiwać swój 
blask.
Wielu z nas budynek kojarzy 
się przede wszystkim z funkc-
jonującym tu kinem „Wiarus”. 
Przez lata nieremontowany, 
powoli niszczał i jasnym stało 
się, że jego przyszły remont 
pochłonie miliony. 
Współpraca się opłaca – dzięki 
wspólnemu wnioskowi Miasta 
Gorlice oraz Starostwa Powia-
towego pozyskaliśmy fundusze 
na remont Liceum im. Marcina 
Kromera i właśnie budynku 
„Sokoła”.
Gruntowny remont zakłada 
m.in. stworzenie wielofunkcyj-

nej sali sportowej, siłowni, 
szatni czy też sali konferen-
cyjnej, budynek będzie sku-
piał wszystkie stowarzysze-
nia sportowe działające w 
Gorlicach, które od lat bory-
kały się z brakiem odpowied-
niego zaplecza biurowego 
czy sportowego.  
Co ważne, odtworzona zosta-
nie historyczna fasada wraz 
z wejściem i oknami. Tym 
samym pożegnamy brzydką 
klockowatą przybudówkę, a 
ciągi piesze zostaną wytyczo-
ne zgodnie z oryginalnymi.
Wielofunkcyjna sala spor-
towa zostanie w pełni  
przystosowana do gry w 
koszykówkę i siatkówkę, a 
siłownia odpowiednio wypo-
sażona w niezbędne elemen-
ty takie jak m.in. bieżnia, 
rowerki czy hantle. 

W budynku Sokoła znajdzie się 
sauna fińska, sala konferen-
cyjna, pomieszczenia socjal-
ne oraz szatnie projektowane 
tak, by obsłużyć maksymalną 
liczbę użytkowników obiektu.
Zakłada się też przesunięcie 
muru oporowego od strony 
południowej, dla zapewnienia 
drogi manewrowej przed miej-
scami parkingowymi.
Obiekt i jego otoczenie zo-
staną przystosowane do użyt-
kowania przez osoby niepeł-
nosprawne. 
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Miasto Gorlice po raz kolejny pozy-
skało dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020. Nasz wniosek na zakup 95 
laptopów na kwotę blisko 105 000 zł 
znalazł się na liście zadań wybranych 
do dofinansowania.  
To już druga pula laptopów, która tra-
fi do wychowanków gorlickich szkół. 
Od połowy kwietnia najbardziej po-
trzebujący uczniowie pracują na 100 

laptopach. Dziś możemy pochwalić się 
kolejną dobrą wiadomoscią – 100% 
dofinansowaniem projektu na zakup 
sprzętu komputerowego, który umoż-
liwi realizację zdalnych lekcji uczniom 
wykluczonym cyfrowo.
Tak jak poprzednio, dla racjonalizacji 
kosztów oraz objęcia akcją jak naj-
większej grupy uczniów, z pozyskanych 
środków zakupione zostaną  84 kompu-
tery poleasingowe o dobrych parame-

trach technicznych, a także 11 lapto-
pów fabrycznie nowych. Ponadto sprzęt 
zostanie ubezpieczony i wyposażony w 
myszkę komputerową.
Dofinansowanie otrzymane w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 
nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu”  działania 1. 1: „Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic w możliwo-
ści dostępu do szerokopasmowego in-

Równe dwa miesiące trwała 
przerwa w zajęciach - wykładach 
Uniwersytetu Złotego Wieku w 
Gorlicach. 11 marca br. odbyła 
się ostatnia prelekcja w Domu 
Polsko-Słowackim - wykład Wa-
cława Bugny „O radości życia. 
Choroba - przyjaciel człowieka”.
Ustawy, rozporządzenia, obo-
strzenia, restrykcje związane z 
epidemią koronawirusa, przerwa-
ły i zawiesiły na czas nieokreślo-
ny zajęcia studentów - seniorów. 
Mimo dalszej niemożliwości spo-
tkań, od 12 maja gorlicki UZW 
znalazł sposób na kontynuowa-
nie zajęć - są one transmitowa-
ne przez Regionalną Telewizję 
Gorlicką.
Wykład dr. med. Tomasza Płat-
ka, z cyklu „Recepta na zdrowie 
seniora”, dotyczył tym razem 
pamięci seniora. Ta ciekawa pre-
lekcja była oglądana i słuchana 

nie tylko przez seniorów - stu-
dentów.
18 maja, w 100- lecie urodzin Ka-
rola Wojtyły - św. Jana Pawła II, 
emitowany był kolejny wykład - 
tym razem znanego regionalisty, 
miłośnika Ziemi Gorlickiej, autora 
książek i publikacji, Andrzeja Pie-
cucha - „Szlakami św. Jana Pawła 
II na ziemi gorlickiej”. Doskonale 
wpisał się w to wielkie narodowe i 
kościelne wydarzenie. Niezwykłą 
oglądalnością cieszył się kolejny 
wykład – prelekcja mgr Klaudii 
Słoty – przedstawicielki Gabine-
tu Dietetycznego Bonne Sante – 
„Dieta w życiu seniora – wiosna 
i lato”. Gorlice – Miasto Światła, 
czyli Łukasiewicz nad rzeką Ropą 
– prezentował seniorom Złote-
go Wieku dr Sławomir Mrozek, 
promując zapalenie pierwszej na 
świecie ulicznej lampy naftowej 
na świecie. Te wykłady, prelekcje 

Z ŻAŁOBNEJ KARTYGorlicki UZW w... działaniu i promocji

dla UZW i gorlickich seniorów, 
zakończyła mgr Joanna Kalisz-
-Dziki, dyrektor  MBP w Gorli-
cach, prezentacja przybliżająca 
inż. Józefa Baruta, który od 1918 
r. podjął trud odbudowy znisz-
czonych Gorlic po „przełomie pod 
Gorlicami”.
Na koniec ciekawostka. Okazuje 
się, że Uniwersytet Złotego Wie-
ku w Gorlicach jest pionierem i 
prekursorem takiej formy kon-

tynuowania zajęć - wykładów 
i prelekcji dla seniorów UTW w 
Polsce. Poprzez Ogólnopolską 
Federację Stowarzyszeń UTW, 
linki z wykładami UZW w RTVG 
docierają do wielu senioralnych 
uniwersytetów, poszerzając wie-
dzę i... promując Gorlice - Miasto 
Światła oraz szlaki śladami św. 
Jana Pawła II w magicznej kra-
inie Łemków i Pogórzan.
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Kolejne 95 laptopów dla uczniów gorlickich szkół!

W Dzień Dziecka radosny pre-
zent otrzymały wszystkie dzieci 
w Gorlicach. Od tego dnia nasi 
milusińscy mogą ponownie spę-
dzać czas na placach zabaw. 
Decyzja została podjęta zgodnie 
z zaleceniami czwartego etapu 
znoszenia ograniczeń wprowa-

Place zabaw zostały 
ponownie otwarte

dzonych w związku ze stanem 
epidemii.
Pamiętajmy o obowiązku za-
chowania bezpiecznego dystan-
su. Jeżeli nie jesteśmy w stanie 
utrzymać dystansu, obowiązuje 
nas maseczka. Liczymy tu na 
zdrowy rozsądek rodziców.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodar-
ki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach 
informuje, że 13.05.2020 roku, w 
siedzibie WFOŚiGW w Krakowie pod-
pisano umowę na dofinansowanie 
projektu pn.: „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej i sieci wodociągowej na tere-
nie gminy miejskiej Gorlice – etap III”
Wartość przyznanych środków w for-
mie pożyczki preferencyjnej częścio-
wo umarzalnej po osiągnięciu efektu 

ekologicznego wynosi 2 420 000 zł. 
Prace obejmą budowę sieci wodo-
ciągowej na Os. Skrzyńskich, Ro-
botniczej, W. Pola, Kombatantów, 
Zielonej, Dolnej, o łącznej długości 
12,5 km. oraz budowę kanalizacji 
sanitarnej przy ulicy Granicznej, 
Biechońskiego i Dolnej, o łącznej 
długości 2,5 km. W wyniku prac do 
wodociągu zostanie podłączonych 
150 budynków, a do kanalizacji 
sanitarnej 20 budynków. Zadanie 
jest w trakcie realizacji, a zakoń-
czenie robót nastąpi w czerwcu 
2021 roku.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” 
z siedzibą w Bieczu.

Umowa na budowę kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej

ternetu o wysokich przepustowościach” 
dotycząca realizacji projektu grantowe-
go pn. Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego.
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28 maja br., na XX Sesji Rady 
Miasta, Radni Rady Miasta Gor-
lice przyjęli zaproponowaną 
przez Burmistrza Rafała Kuklę 
uchwałę, w sprawie udzielenia z 
budżetu Miasta dotacji w kwocie 
30.000 zł dla Parafii p.w. Naro-
dzenia NMP w Gorlicach. Prze-
kazane środki, przeznaczone zo-
staną na wykonanie I etapu prac 
konserwatorskich przy Kaplicy 
Cmentarnej Rodziny Miłkowskich 
na Cmentarzu Parafialnym w 
Gorlicach.
Kaplica rodziny Miłkowskich – 
współwłaścicieli Gorlic, to obiekt 
murowany, wybudowany w 1907 
r., w stylu neogotyckim, według 
projektu Jana Sasa Zubrzyckie-
go. Ściany z czerwonej cegły 
posadowiono na wysokim fun-
damencie i cokole z nieregular-
nie ciosanego granitu polnego. 
W Kaplicy pochowany jest także 
ks. Bronisław Świeykowski - bo-
haterski komisaryczny burmistrz 
Gorlic z okresu przełomu pod 
Gorlicami. Obiekt wpisany został 
do rejestru zabytków w 1997 r.
Kaplica jest jedną z najpięk-
niejszych nekropolii gorlickiego 
cmentarza i znajduje się w jego 

centralnym punkcie, jednakże ze 
względu na zły stan techniczny 
wymaga remontu. Według kosz-
torysu inwestorskiego, renowa-
cja wyniesie ponad 200 tys. zł, 
dlatego prace podzielone zostały 
na etapy. Pierwszy z nich zreali-
zowany zostanie w 2020 r. i obej-
mie: wykonanie izolacji ścian 
fundamentowych krypty,odpro-
wadzenie wód drenażowych i po-
wierzchniowych z dachu za mur 
ogrodzenia cmentarza,
wykonanie przebudowy schodów 
wejściowych wraz z posadzką z 
piaskowca na wejściu do kaplicy.
Od kilku lat, w Święto Zmarłych, 
Społeczny Komitet Ratowania 
Zabytków Cmentarza Parafial-
nego prowadzi kwesty na rzecz 
renowacji i utrzymania zabytko-
wych nagrobków i kaplic znajdu-
jących się na terenie cmentarza 
parafialnego, jednakże zebrane 
dotychczas środki nie są wy-
starczające na przeprowadzenie 
szeroko zakrojonych prac. W 
związku z tym, Parafia p.w. Naro-
dzenia NMP wystąpiła do Burmi-
strza Miasta Gorlice z wnioskiem 
o dofinansowanie inwestycji.

Konserwacja Kaplicy Cmentarnej Rodziny Miłkowskich na Cmentarzu Parafialnym

To informacja, na którą cze-
kało wielu z nas – prawie 8 
milionów złotych zostanie 
przeznaczone na gruntowną 
rewitalizację Gorlickiego Cen-
trum Kultury! Budynek zosta-
nie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, modernizację 
przejdzie sala widowiskowa, sce-
na i jej elementy, powstanie sala 
kinowa, kawiarnia oraz pokoje go-
ścinne dla artystów. Miasto Gorlice 
na to przedsięwzięcie pozyskało 
dofinansowanie w wysokości 75% 
kosztów kwalifikowanych z RPO 
WM!
Proces aplikacyjny o środki na re-
alizację zadania pn.: „Rewitalizacja 
budynku Gorlickiego Centrum Kul-
tury” Miasto Gorlice rozpoczęło już 
w 2018 r., w ramach ogłoszonego 
przez Zarząd Województwa Mało-
polskiego naboru wniosków o dofi-
nansowanie projektów na potrzeby 
11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 

11.4 Rewitalizacja terenów poprze-
mysłowych. Szacunkowa wartość 
projektu wynosi 7 894 731,40 zł
Szczegółowy zakres prac, jakie za-
mierza zrealizować Miasto Gorlice 
w ramach projektu obejmie:
- Przebudowę układu pomieszczeń 
w przyziemiu dla rozmieszczenia 
nowych funkcji, w tym sal tanecz-
nych i kawiarni w części frontowej 
budynku;
-  Modernizację pomieszczenia kina 
w poziomie przyziemia i parteru;
- Budowę windy i klatki schodowej 
ewakuacyjnej w części frontowej 
budynku;
- Przebudowę klatki schodowej w 
skrzydle od ul. Solidarności;
- Przebudowę klatki schodowej w 
narożniku południowym budynku;
- Przebudowę podłogi sali widowi-
skowej;
-  Modernizację wyposażenia tech-
nicznego sceny i sali widowiskowej;
-  Budowę przełączki na poziomie 
parteru dla poprawy warunków 

FOTO

ewakuacji z sali widowiskowej i 
umożliwienia transportu między 
windą i kieszenią sceny;
- Budowę wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła dla całego 
obiektu;
- Przebudowę i remont istniejących 
pomieszczeń administracji i pra-
cowni dla lokalizacji zakładanych 
funkcji użytkowych;
- Przebudowę pomieszczeń w po-
ziomie 2 p dla utworzenia kom-

pleksu pokoi gościnnych;
- Renowację wystroju sali widowi-
skowej i pomieszczeń traktu fron-
towego;
- Modernizację istniejących insta-
lacji wewnętrznych;
- Dostosowanie zapleczy sanitar-
nych i toalet do obecnych wymo-
gów.
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W ostatnim czasie, w ramach 
uporządkowania miejsc gro-
madzenia odpadów, wykonane 
zostały dwie nowe wiaty śmiet-
nikowe – przy ul. Orzeszkowej i 
ul. Jagiełły.
Wiaty wyposażone są w pojem-
niki na segregowane odpady 

(m.in. szkło, tworzywa sztucz-
ne, makulaturę).
Nowe, funkcjonalne i estetycz-
ne wiaty śmietnikowe powsta-
ły za blokiem nr 15 przy ul. 
Orzeszkowej oraz za budyn-
kiem przychodni przy ul. Ja-
giełły.

INWESTYCJE
Nowe wiaty śmietnikowe

Zakończył się II etap montażu 
oświetlenia przy ul. Wrońskich. Na 
kolejnym odcinku drogi zamonto-
wanych zostało 12 nowoczesnych 
lamp ulicznych LED, które po-
prawią komfort i bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników ruchu.
W ubiegłym roku informowali-

śmy o realizacji I etapu inwestycji 
oświetleniowej na tej ulicy. Wów-
czas na blisko 700-metrowy odcin-
ku drogi, zamontowanych zostało 
17 latarni.
Łącznie w I i II etapie inwestycji 
oświetlony został odcinek o długo-
ści około 1,2 km.

II etap budowy oświetlenia 

przy ul. Wrońskich zakończony

Dzieci uczęszczające do Miejskie-
go Przedszkola nr 3, korzystać 
mogą z nowoczesnych łazienek. 
Dzięki przeprowadzonemu remon-
towi sanitariaty stały się bardziej 
funkcjonalne i dostosowane do 
potrzeb najmłodszych użytkowni-

ków.
W ramach prac remontowych wy-
mienione zostały m.in. posadzki, 
płytki ceramiczne, rury wodno- 
kanalizacyjne, grzejniki CO.
Ściany i  sufity zostały gruntownie 
przebudowane.  Łazienki wyposa-

Nowoczesne łazienki w Miejskim 
Przedszkolu nr 3 w Gorlicach

Miasto Gorlice po raz kolejny z 
sukcesem sięgnęło po fundusze 
zewnętrzne. Tym razem dofi-
nansowanie o łącznej wartości 
160 000 zł pozyskane w ramach 
rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” – moduł 3, 
trafi do 2 gorlickich szkół – MZS 
Nr 3 i MZS Nr 4 w Gorlicach.
W dniu 29.05.2020 Małopolski 
Urząd Wojewódzki w Krakowie 
poinformował o wyniku naboru 
do programu „Posiłek w szkole i 
w domu” – moduł 3, prowadzo-
nego do końca kwietnia 2020 r.
Na liście projektów dofinanso-
wanych znalazły się dwa gorlic-
kie zadania. Dotacja w wysoko-

ści 80 000,00 zł dla każdej ze 
szkół, przeznaczona zostanie 
na doposażenie i poprawę stan-
dardu obecnie funkcjonujących 
stołówek szkolnych. Szacowany 
koszt realizacji całego zadania 
wynosi 200 000,00 zł – po 100 
000,00 zł dla każdej ze wskaza-
nych placówek.
W ramach inwestycji, w obu 
szkołach zostaną przeprowa-
dzone remonty kuchni, jadalni 
i zaplecza kuchennego.
Dodatkowo, do stołówki w 
MZS Nr 4 zakupione zosta-
nie także wyposażenie tj.: lo-
dówka, garnki, brytfanki, stół 
nierdzewny ze zlewem, piec 

Mamy dofinansowanie na remont dwóch szkolnych stołówek

konwekcyjny, kuchnie gazowe 
z piekarnikami elektrycznymi, 
zmywarko – wyparzarka oraz 
stoliki, krzesła, talerze, kubki, 
sztućce i tace.
Zadanie będzie realizowane do 
końca 2020 r.

Miasto Gorlice nie po raz pierw-
szy skutecznie pozyskuje środki 
z rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu”. W 2019 r. 
wyremontowana została sto-
łówka Miejskiego Zespół Szkół 
Nr 6 w Gorlicach.

żone zostały także w dodatkowe 
oświetlenie oraz nowe drzwi.
W miejsce starych sanitariatów 

zainstalowano nowe, atestowane 
kabiny łazienkowe z nowoczesnym 
wyposażeniem.
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Trwa kompleksowa termomoderniza-
cja budynków użyteczności publicznej 
w Gorlicach. Niedawno modernizację 
przeszły szatnia przy stadionie Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji oraz siedziba 
Miejskiego Zakładu Usług Komunal-
nych przy ul. Kościuszki.
W ramach modernizacji szatni OSiR 
wykonano: docieplenie ścian funda-
mentowych przylegających do grun-
tu; docieplenie ścian zewnętrznych; 
modernizację instalacji CO z wymianą 
grzejników, rurarzu; opomiarowanie 

z możliwością zdalnego monitoringu; 
wymianę okien i drzwi zewnętrznych; 
wymianę dachu i stropu nad starą 
częścią wraz z wymianą pokrycia; do-
cieplenie stropu.
W ramach modernizacji budynku 
MZUK wykonano: wymianę źródła 
ciepła dla CWU na pompę ciepła 
współpracującą z kotłem na biomasę; 
modernizację instalacji CO z wymia-
ną źródła ciepła, grzejników, rurarzu, 
opomiarowanie z możliwością zdal-
nego monitoringu; docieplenie ścian 

zewnętrznych; wymianę okien i drzwi 
zewnętrznych; docieplenie zamienne 
skosów dachowych zamiast stropu.
W zeszłym roku przeprowadzono re-
monty budynków głównego oraz po-
mocniczego Miejskiego Zespołu Szkół 
nr 5 przy ul. Krakowskiej 5. Trwa na-
tomiast termomodernizacja budynku 
gospodarczego przy Miejskim Zespole 
Szkół nr 4 przy ul. Krasińskiego 9.
W ramach modernizacji budynku 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 wy-
konano: docieplenie ścian piwnicy 
w budynku kotłowni; docieplenie 
stropodachu nad salą gimnastyczną; 
docieplenie stropu nad II piętrem; 
wymianę okien sali gimnastycznej; 
modernizację instalacji CO wraz z 
automatyką regulacji instalacji; mo-
dernizację instalacji CWU wraz z po-
mieszczeniem kotłowni; opomiarowa-
nie instalacji CWU i CO z możliwością 
zdalnego monitoringu; instalację fo-
towoltaiczną o mocy 26kWp.
W ramach modernizacji budynku 
pomocniczego przy Miejskim Zespo-
le Szkół nr 5 wykonano: docieplenie 
ścian zewnętrznych; docieplenie ścian 
przylegających do gruntu; wymianę 
okien i luksfery; wymianę drzwi ze-
wnętrznych; modernizację instalacji 
CO wraz z automatyką regulacji insta-
lacji; opomiarowanie instalacji CWU i 
CO z możliwością zdalnego monito-
ringu.
Na termomodernizację czekają jesz-

cze budynki:  Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach segment A, Rynek 2; Urzę-
du Miejskiego w Gorlicach segment 
B, Plac Kościelny 2; Przychodni, ul. 
Jagiełły 10; Przychodni, ul. Słoneczna 
11 (podpisana została umowa z wy-
konawcą).
Dzięki termomodernizacji, utrzymanie 
wszystkich odnowionych obiektów 
będzie mniej kosztowne. Zdecydowa-
nie zyskają one na wartości estetycz-
nej, a sposób ich ogrzewania będzie 
mniej uciążliwy dla środowiska.
Przypomnijmy, że wspólny wniosek 
złożony przez Związek Gmin Ziemi 
Gorlickiej zakłada termomodernizację 
aż 39 budynków na terenie powiatu 
gorlickiego, z czego 9 obiektów wy-
mienionych wcześniej, mieści się na 
terenie Gorlic. Koszt całego projektu 
to 23 701 744,77 zł, przy maksymal-
nej wartości dofinansowania 14 155 
574,37 zł.
Dofinansowanie tej dużej inwestycji w 
60% kosztów kwalifikowanych pocho-
dzi z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 - 2020, w ramach 4 Osi 
Priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, działanie 4.3 Poprawa 
efektywności energetycznej w sek-
torze publicznym i mieszkaniowym, 
poddziałanie 4.3.2 Głęboka moder-
nizacja energetyczna budynków uży-
teczności publicznej – SPR.

Trwa termomodernizacja budynków publicznych

Wszyscy korzystający z prze-
biegającej przez nasze Miasto 
drogi krajowej nr 28 wiedzą, 
że przejazd przez skrzyżowanie 
na Zawodziu bywa uciążliwy. 
Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, 
budowa w tym miejscu ronda 
turbinowego, znacznie upłynni-
łaby ruch, poprawiając komfort i 
bezpieczeństwo. Po wielu stara-

niach, wreszcie docierają do nas 
dobre wieści! Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
ogłosiła przetarg na projekt 
przebudowy DK 28 w Gorlicach, 
na odcinku o łącznej długości 
7,3 km, obejmujący także po-
wstanie ronda turbinowego na 
Zawodziu!

Projekt na przebudowę DK 28 w Gorlicach –  ogłoszony!

INWESTYCJE

Rozpoczęły się prace związane z 
przygotowaniem terenu pod budo-
wę cmentarza przy ul. Dukielskiej. 
Ze względu na trudną sytuację 
spowodowaną epidemią COVID-19, 
dla utrzymania zatrudnienia, Miasto 
Gorlice zleciło Miejskiemu Zakłado-
wi Usług Komunalnych wykonanie 
makroniwelacji powyższego terenu.
Zlecone prace obejmą:

- roboty pomiarowe przy powierzch-
niowych robotach ziemnych,
- zdjęcie humusu przy pomocy spy-
charek,
- roboty ziemne wykonywane ko-
parkami – formowanie i zagęszcza-
nie nasypów.
Planowany termin zakończenia ro-
bót to 30.11.2020 r.

Przygotowanie terenu pod budowę cmentarza



MALI GORLICZANIE 
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O 100-LECIU URODZIN 
ŚW. JANA PAWŁA II

Pamiętamy! Kartka do nieba 
dla Ojca Świętego Jana Paw-
ła II
Dla uczczenia 100. rocznicy uro-
dzin Jana Pawła II - dzieci z Pla-
cówki Wsparcia Dziennego TPD, 
uczestniczyły w zaprojektowaniu 
„Kartki do nieba dla Ojca Świętego 
Jana Pawła II”.
Z uwagi na wyjątkowe okoliczno-
ści i trwającą epidemią koronawi-
rusa, wykonane kartki były dostar-
czone do placówki przez rodziców.
Wychowawcy Izabela Ciemała – 
Pijanowska i Justyna Obrzut zor-

ganizowały w sali wystawę.
Każda kartka jest wyjątkowa, bar-
dzo ważna, kolorowa, bo poprzez 
dowolną technikę plastyczną – 
wyraża dziecięcą radość, wdzięcz-
ność i dar Janowi Pawłowi II. 
Wszystkie kartki niech „wzlecą” w 
dniu urodzin do nieba Ojcu Świę-
temu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
dzieciom i rodzicom za udział w 
zaprojektowaniu pomysłowych 
kartek oraz za poświęcony czas.  

Źródło: Placówka Wsparcia Dziennego TPD

Dzieci z Miejskiego  
Przedszkola nr 3  
pamiętały o 100-leciu  
urodzin Św. Jana Pawła II.
Z okazji tej uroczystości 
przedszkolaki wysłuchały 
opowiadania z albumu ,, Z 
życia papieża Jana Pawła 
II” oraz z radością wykonały 
serca, chorągiewki w kolorach 
papieskich, prace plastyczne 
i śpiewały ulubioną pieśń 
,,Barka”.

…Każde dziecko jest słońcem, 
które wschodzi.

Dzieci są nadzieją, która roz-
kwita wciąż na nowo,

projektem, który nieustannie 
urzeczywistnia, przyszłością,

która pozostaje zawsze 
otwarta…
             Papież Jan Paweł II

 Źródło: MP nr 3 w Gorlicach

Dzieci z Miejskiego Przed-
szkola Nr 1 wspominały 
Jana Pawła II
18 maja, w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1 w Gorlicach, w 100 rocznicę 
urodzin papieża Jana Pawła 
II, dzieci uczciły pamięć tego 
Niezwykłego Człowieka.
Przedszkolaki obejrzały krótki film 
dla najmłodszych opowiadający o 
dzisiaj już świętym Janie Pawle II. 
Wspólnie zaśpiewaliśmy ,,Barkę”, 

ulubioną pieśń Papieża.
Dzieci pozostające w domach 
też włączyły się w uczczenie tej 
rocznicy i po obejrzeniu wysłane-
go dla nich filmiku przysłały swo-
je prace. Za serce, jakie święty 
Jan Paweł II okazywał wszystkim 
dzieciom, przedszkolaki wyko-
nały własnoręcznie ,,Serduszka 
dla Papieża”, jako wyraz pamięci 
i miłości.
Tekst: Miejskie Przedszkole Nr 1
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27 maja br., w wyniku obrad 
komisji konkursowej, wyło-
niono zwycięzców i wyróżnio-
nych w konkursie plastycznym 
„Energia (z) żywiołów”.

Wyniki:
I miejsce: 

Laura Mazur – Kobylanka
II miejsce: 

Maja Nowak – Siary
III miejsce: 

Patryk Potyrała – Gorlice
Wyróżnienia:

Wyróżnienie I: 
Oliwia Grajewska – Gorlice

Wyróżnienie II: 
Dobrawa Tomasik – Gorlice

Wyróżnienie III: 
Martyna Soczek – Męcina 

Mała

Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom za 
wzięcie udziału w konkursie!
 

Konkurs Energia (z) żywiołów rozstrzygnięty!



   XX SESJA RADY MIASTA GORLICE   XX SESJA RADY MIASTA GORLICE
28 maja br. odbyła się XX sesja 
Rady Miasta - w zdalnym trybie 
pracy radnych. Po otwarciu sesji 
zostały przedstawione informacje: 
o porządku obrad; o sporządzeniu 
protokołu z obrad XIX sesji Rady 
Miasta Gorlice; o działalności Bur-
mistrza Miasta za okres międzyse-
syjny od 16 kwietnia do 15 maja 
2020 roku. Następnie przystąpio-
no do rozpatrywania projektów 
uchwał. Pierwszą z nich wyrażono 
zgodę na zaciągnięcie w Małopol-
skiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
S.A. w Krakowie pożyczki na mo-
dernizację energetyczną budynków 
wielorodzinnych mieszkaniowych 
na terenie województwa małopol-
skiego - Instrument Finansowy 
„Pożyczka na efektywność ener-
getyczną” - dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych do kwoty 855 000 
zł na modernizację energetyczną 
budynków wielorodzinnych przy ul. 
Słowackiego 19 w Gorlicach, ul. 3 
Maja 19 w Gorlicach, ul. Mickiewi-
cza 12 w Gorlicach- zwanej pożycz-
ką. Spłata z odsetkami nastąpi z do-
chodów własnych budżetu miasta w 
latach 2021- 2028. Drugą uchwałą 
przyjęto ocenę zasobów pomocy 
społecznej Miasta Gorlice za 2019r. 
Trzecia przyjęta uchwała pozwala 
na udzielenie pomocy finansowej 

dla Województwa Małopolskiego 
(dofinansowanie w ramach pro-
gramu „Poprawa bezpieczeństwa 
na przejściach dla pieszych - ciągu 
dróg wojewódzkich Województwa 
Małopolskiego”, na doświetlenie 
jednego przejścia dla pieszych w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 997, 
ul. Węgierskiej w Gorlicach). W 
następnej uchwale przystąpiono 
do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
Miasta Gorlice - Plan Nr 4 przy ul. 
Bieckiej. Dwie kolejne dotyczyły 
wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowych położonych 
przy ul. Stawiska w Gorlicach oraz 
na odstąpienie od przetargowego 
trybu zbycia nieruchomości (nieru-
chomości zabudowane garażami, 
grunt od 10 lat dzierżawiony). Wy-
rażono też zgodę na zawarcie ko-
lejnych umów dzierżawy. Uchwałą 
określono również zasady udziela-
nia osobom fizycznym dotacji ce-
lowej (w formie refundacji) na mo-
dernizację systemów ogrzewania w 
budynkach i lokalach mieszkalnych 
w ramach ograniczania niskiej emi-
sji na terenie Klastra Energii „Bia-
ła - Ropa” przy udziale środków 
zewnętrznych z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014- 2020 

16 kwietnia 2020 roku.
- Przekazanie na ręce Komen-
danta Powiatowego Policji w 
Gorlicach podinspektor Doro-
ty Tokarz 300 sztuk maseczek 
ochronnych (R. Kukla).
21 kwietnia 2020 roku.
- Wideokonferencja z udziałem 
przedstawicieli Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego Wojewódz-
twa Małopolskiego, w sprawie 
wyników naboru wniosków w ra-
mach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, zorganizowana przez 
Pana Piotra Ćwika Wojewodę 
Małopolskiego (R. Kukla).
- Spotkanie online w ramach 
Forum Wójtów, Burmistrzów i 
Prezydentów Województwa Ma-
łopolskiego z udziałem członków 
Zarządu Województwa Małopol-
skiego, na temat wsparcia samo-
rządów w okresie pandemii (R. 
Kukla).

28 kwietnia 2020 roku.
- Spotkanie informacyjne na te-
mat realizacji wspólnych projek-
tów - Odnawialne Źródła Energii 
(OZE) w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 
2014-2020, oraz spraw bieżą-
cych m. in. dotyczących trans-
portu lokalnego, z udziałem 
Burmistrzów i Wójtów z Powiatu 
Gorlickiego (Sękowa, R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
29 kwietnia 2020 roku.
- Wizja w terenie, w sprawie 
ustalenia zakresu robót wy-
konania drogi dojazdowej do 
kontenerów na terenie Osiedla 
Chopina w Gorlicach, w ramach 
realizacji zadania z Budżetu Oby-
watelskiego na 2020 rok (R. Ku-
kla).
1 maja 2020 roku.
- Obchody Międzynarodowego 
Święta Pracy - złożenie wiązan-

ki kwiatów i zapalenie symbo-
licznego znicza pod Pomnikiem 
Tysiąclecia Państwa Polskiego w 
Gorlicach (R. Kukla).
2 maja 2020 roku.
- Obchody 105. rocznicy Bi-
twy pod Gorlicami – w Bazyli-
ce Mniejszej odbyła się Msza 
Święta, po której na Cmentarzu 
Wojennym Nr 91 w Gorlicach 
złożono wiązankę kwiatów, oraz 
zapalono symboliczny znicz (R. 
Kukla). Ponadto na Cmentarzach 
Wojennych Nr 87, 88, 90, 92, 98 
w Gorlicach zapalono symbolicz-
ne znicze (Ł. Bałajewicz, D. Ja-
neczek).
3 maja 2020 roku.
- 229. rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja - w intencji Oj-
czyzny, w Bazylice Mniejszej w 
Gorlicach, została odprawiona 
uroczysta Msza Święta (Ł. Bała-
jewicz).
5 maja 2020 roku.

- Uroczystości pogrzebowe Ś. P. 
Pana Edwarda Brzostowskiego, 
wieloletniego właściciela pałacu 
rodziny Długoszów (Straszęcin, 
R. Kukla).
6 maja 2020 roku.
- Spotkanie robocze Burmi-
strzów, Wójtów Miast i Gmin 
członków Klastra Energii ,,Biała 
– Ropa” w sprawie realizacji pro-
jektów OZE w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (R. Kukla).
- Uroczystości pogrzebowe Ś.P. 
Pana Piotra Nowaka – wybitnego 
Gorliczanina, artysty i muzyka 
(R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
7 maja 2020 roku.
- Posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy w formie wideokon-
ferencji (R. Kukla).
- Wizyta amerykańskiego dzien-
nikarza i youtubera Pana Ryana 

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 kwietnia 2020 roku do 15 maja 2020 roku16 kwietnia 2020 roku do 15 maja 2020 roku

działanie 4.4 Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza, poddziałanie 
4.4 2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji - SPR . Ponadto radni przyjęli 
plan dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli w 2020 roku; udzielili 
z budżetu Miasta Gorlice dotacji z 
przeznaczeniem na prace restau-
ratorskie przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków (dotacja na 
rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Narodzenia NMP w Gorlicach, w 
wysokości 30 000 zł na wykonanie 
l etapu prac konserwatorskich przy 
elewacjach Kaplicy Cmentarnej Ro-
dziny Miłkowskich- piszemy o tym 
na str. 5); dokonali zmiany uchwa-
ły nr 258/XVIII/ 2020 Rady Miasta 
Gorlice z dnia 10 kwietnia 2020r. w 
sprawie określenia szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzielania 
podmiotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą ulg w spłacie 
należności pieniężnych z tytułu 
oddania nieruchomości w najem, 
dzierżawę lub użytkowanie przypa-
dajacych za okres stanu zagrożenia 
epidemiologicznego albo stanu epi-
demii COVID- 19; dokonali zmiany 
uchwały nr 270/XIX/2020 Rady 
Miasta Gorlice z dnia 30 kwietnia 

2020r. w sprawie zmiany uchwały 
nr 165/XV/2015 Rady Miasta Gor-
lice z dnia 26 listopada 2015r. w 
sprawie wysokości stawek podatku 
od środków transportowych; doko-
nali również zmiany Budżetu Mia-
sta Gorlice i Uchwały Budżetowej 
Miasta Gorlice na 2020 rok oraz 
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Gorlice; rozpatrzyli 
też skargę na działania Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gorlicach złożonej przez 
Skarżącą (po zapoznaniu się ze sta-
nowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, uznano skargę za bezza-
sadną). Ostatnia uchwała podjęta 
przez Radę Miasta Gorlice dotyczyła 
przystąpienia do realizacji projektu 
„Samorząd bez barier” - współfinan-
sowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój- na lata 2014- 2020 - Priory-
tet II ,,Efektywne polityki publiczne 
na rynku pracy, gospodarki i edyka-
cji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jako-
ści usługi administracyjne”.
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Joanna Bubak złożyła wnio-
sek w sprawie wykonania 
warstwy ścieralnej na-
wierzchni na ul. Dębowej
W odpowiedzi na wniosek z 
dnia 27.04.2020 roku w sprawie 
wykonania warstwy ścieralnej 
nawierzchni na ul. Dębowej in-
formuję, że nie jest to zadanie 
priorytetowe. Mieszkańcy ul. 
Dębowej mają zapewniony bez-
pieczny dojazd do posesji, a na-
wet na terenie osiedla Dębina 
znajdują się drogi, które nie po-
siadają nawierzchni ulepszonych. 
Na dzień dzisiejszy, w związku z 
brakiem stabilności finansowej 
budżetu miasta spowodowanej 
pandemią koronawirusa nie po-
trafię określić terminu, w którym 
zostanie wykonana warstwa ście-
ralna nawierzchni na ul. Dębowej 
tym bardziej, że na realizację 
czekają przygotowane projekty 
na które spodziewamy pozyskać 
środki zewnętrzne. Pani wniosek 
będzie analizowany przy konstru-
owaniu budżetu na lata następ-
ne.

Alicja Nowak interpelowała 
w sprawie nie wypłacania 
nauczycielom godzin ponad-
wymiarowych
W odpowiedzi na interpelację z 
dnia 21.05.2020 r. w sprawie nie 

wypłacania nauczycielom godzin 
ponadwymiarowych świadczą-
cych prace zdalna przez gorlic-
kich dyrektorów szkół podstawo-
wych, uprzejmie informuję, że 
stanowisko własne odnośnie wy-
nagradzania nauczycieli świad-
czących prace zdalna w okresie 
czasowego ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, wyraziłem w 
piśmie Nr OKS 442482020 z dnia 
26.03.2020 r. skierowanym do dy-
rektorów szkół i przedszkoli pro-
wadzonych przez Miasto Gorlice 
(kopia pisma w załączeniu). Za-
sady wynagradzania nauczycieli 
w czasie ograniczonego funkcjo-
nowania szkół i placówek określ 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w opinii z dnia 08.05.2020 r. W 
opinii tej jednoznacznie wskaza-
no, że godziny ponadwymiarowe 
nie należą do warunków pra-
cy nauczyciela uzgodnionych w 
umowie o pracę lub akcie miano-
wania. W związku z tym możliwe 
jest zarówno zmniejszenie, jak i 
zwiększenie realizowanych przez 
nauczycieli godzin ponadwymia-
rowych w trakcie roku szkolne-
go, odpowiednio do potrzeb, z 
zachowaniem wymiaru, o którym 
mowa w art. 35 ust. 1 ustawy 
- Karta Nauczyciela. Decyzja w 
zakresie uznania zajęć realizowa-
nych przez nauczycieli za pracę 
w godzinach ponadwymiarowych 
należy wyłącznie do dyrektora 
szkoły. Wyłączne kompetencje 
do ustalania, jak nauczyciel ma 
rozliczyć się z pracy zdalnej, ma 
dyrektor. Z przepisów rozpo-
rządzenia MEN z dnia 20 marca 
2020 r. (Dz.U. poz.493, z późn. 
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zm.) wynika jedynie, że organ 
prowadzący wspomaga jednost-
ki systemu oświaty w organiza-
cji kształcenia z wykorzystaniem 
metod I technik kształcenia na 
odległość lub innego kształcenia. 
Wspomaga” - a więc udziela po-
mocy, wspiera, ułatwia, co wska-
zuje na pomocniczy charakter 
kompetencji. Nie daje podstawy 
do jednostronnego zarządzania 
w sposób władczy. Zaznaczam, 
że władze Miasta Gorlice wy-
wiązały się z nałożonego odgór-
nie dodatkowego zadania gdyż, 
wspomagały i nadal wspierają 
gorlickie przedszkola i szkoły 
w procesie nauczania w okre-
sie czasowego ograniczenia ich 
funkcjonowania poprzez zakupy: 
laptopów dla uczniów. termo-
metrów do zdalnego mierzenia 
temperatury, środków ochrony 
osobistej dla pracowników takich 
jak przyłbice, rękawiczki, stojaki 
na płyny dezynfekcyjne itp.
Ponadto należy podkreślić, że 
nadzór pedagogiczny nad kształ-
ceniem z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość 
lub innego sposobu kształcenia 
sprawują właściwe organy nad-
zoru pedagogicznego. Nadzorowi 
podlega w szczególności sposób 
organizacji kształcenia i stopień 
obciążenia uczniów realizacją zle-
conych zadań. Biorąc pod uwagę 
powyższe, z przykrością informu-
je, że interpelacja Pani Radnej 
nie może zostać pozytywnie zała-
twiona, gdyż obowiązujący stan 
prawny w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowe-
go ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem CO-

VID-19, nie upoważnia organy 
prowadzące szkoły do wydawa-
nia dyrektorom szkół dodatko-
wych dyrektyw w sprawie uzna-
nia bądź też nie uznania zajęć 
realizowanych przez nauczycieli 
za pracę w godzinach ponadwy-
miarowych.

Adam Piechowicz złożył in-
terpelację w sprawie pod-
jęcia działań dotyczących 
ochrony zasobów wodnych 
oraz zwiększenia retencji 
wód opadowych
W odpowiedzi na Pana interpe-
lacje z dnia 27 maja 2020 roku, 
w sprawie podjęcia działań doty-
czących ochrony zasobów wod-
nych oraz zwiększenia retencji 
wód opadowych uprzejmie infor-
muje, iż aktualnie analizowana 
jest możliwość złożenia wniosku 
o dofinansowanie zadań z zakre-
su zielono-niebieskiej infrastruk-
tury ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego 20142021 
Równocześnie podejmowane są 
działania mające na celu umożli-
wienie złożenia takiego wniosku. 
Zadania z zakresu zielono-nie-
bieskiej Infrastruktury obejmują 
działania mające na celu łago-
dzenie zmian klimatu i adaptacje 
do ich skutków, w tym lepsze za-
rządzanie zasobami wodnymi np. 
poprzez retencja wody Na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach w dniu 20 maja 2020 
r. została zamieszczona ankie-
ta skierowana do mieszkańców 
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Socash, w celu nagrania materia-
łu promocyjnego o Gorlicach, do 
filmu, który ukaże się na anglo-
języcznym kanale Poland In, w 
ramach programu Undiscovered 
(R. Kukla).
8 maja 2020 roku.
- Obchody 75. rocznicy zakończe-
nia II Wojny Światowej - złożenie 
wiązanki kwiatów i zapalenie zni-
cza pod tablicą pamiątkową usy-
tuowaną przy budynku Szklar-
czykówki w Gorlicach.

Symboliczny znicz zapalono rów-
nież na Cmentarzu Żołnierzy Pol-
skich i Radzieckich z okresu II 
Wojny Światowej. (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
9 maja 2020 roku.
- Wywiad dla TVP 3 Kraków w 
sprawie planowanej przebudowy 
drogi krajowej Nr 28 w Gorlicach 
(R. Kukla).
12 maja 2020 roku.
- Spotkanie z przedstawicielami 
Fundacji Greenmind w sprawie 

renaturalizacji wód na
rzece Sękówka w Gorlicach (R. 
Kukla).
13 maja 2020 roku.
- Spotkanie robocze Burmi-
strzów, Wójtów Miast i Gmin 
członków Klastra Energii Bia-
ła - Ropa, w sprawie realizacji 
wspólnych projektów OZE w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-
2020 (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).

15 maja 2020 roku.
- Spotkanie z Panem Zdzisławem 
Tohlem, Dyrektorem Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
w Gorlicach, w sprawie wystawy 
artysty ze Słowenii w ramach 
współpracy międzynarodowej, 
zapoczątkowanej ufundowaniem 
przez Republikę Słoweńską tabli-
cy pamiątkowej na cmentarzu Nr 
91 w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
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miasta, dotycząca gotowości 
udziału w zadaniu realizowanym 
przez Miasto Gorlice (w razie po-
zyskania zewnętrznych środków 
finansowych), dotyczącym dzia-
łań z zakresu przechwytywania 
i zagospodarowania wód opado-
wych poprzez wyposażenie nie-
ruchomości położonej na terenie 
Gorlic w zbiornik na deszczówkę. 
Przeprowadzenie ankietyzacji na 
celu zbadanie zainteresowania 
wśród mieszkańców Miasta Gorli-
ce tym tematem. Termin składa-
nia ankiet - do 15 czerwca 2020 
r. Ponadto w ostatnich dniach 
Ministerstwo klimatu i Narodo-

wy Fundusz Ochrony Środowiska 
Gospodarki Wodnej zapowiedzieli 
uruchomienie nowego programu 
dotacyjnego pn. „Moja woda”, 
dotyczącego realizacji przydo-
mowych instalacji zatrzymują-
cych wody opadowe i roztopowe. 
Właściciel domu jednorodzinne-
go będzie mógł otrzymać dotacje 
do 5 tys. zł, przy czym nie wiece 
iż 80% kosztów, które zostaną 
poniesione po 1 czerwca 2020 
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej przekaże pieniądze do wo-
jewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 

i to one będą przyjmowały wnio-
ski. Nabór wniosków właścicieli 
domów jednorodzinnych na przy-
domowe mikroinstalacje wodne 
zgodnie z informacją znajdującą 
się na stronie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie 
zostanie ogłoszony w lipca 2020 
r. My ze swej strony będziemy 
promować ten program i zachę-
cać mieszkańców miasta do sko-
rzystania z tej możliwości.

Jan Wojnarski złożył wnio-
sek w sprawie stanu tech-
nicznego poręczy na moście 
na potoku Sękówka
W odpowiedzi na wniosek z dnia 
26.05.2020 roku w sprawie sta-
nu technicznego poręczy na mo-
ście na potoku Sękówka informu-
ję, że w dniu dzisiejszym Pana 
wniosek został przekazany do 
zarządcy drogi wojewódzkiej nr 
993 z prośbą o podjęcie tematu i 
udzielenie odpowiedzi. Dodatko-
wo informuję, że drogami woje-
wódzkimi na terenie miasta Gor-
lice bezpośrednio zarządza Rejon 
Dróg Wojewódzkich w Tarnowie.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Sta-
nisława Gabryela w Gorlicach otrzy-
mała dofinansowanie na realizację 
projektu „Wymiatasz w bibliotece” 
w ramach programu „Partnerstwo 
dla książki” Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Projekt jest 
realizowany przy wsparciu finan-
sowym Urzędu Miejskiego w Gorli-
cach od marca do grudnia 2020 r.
Głównym celem projektu „Wymia-
tasz w bibliotece” jest rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych wśród 
szerokiego grona odbiorców. Pro-
mocję czytelnictwa połączymy z 
działaniami, które pobudzą u dzie-
ci, młodzieży, dorosłych i seniorów 
twórczy potencjał i kreatywność — 
jedną z kluczowych kompetencji XXI 
wieku. Aby kreować modę na czy-
tanie i budować pozytywny wizeru-
nek biblioteki otwartej na każdego 
czytelnika, wykorzystamy metody 
łączące m.in. współdziałanie, rywa-
lizację i rozrywkę. Zorganizujemy 
konkursy (czytelniczy i fotograficz-
ny), maraton gier planszowych, 
warsztaty fotograficzne, eduka-
cyjne, literackie i artystyczne oraz 
spotkania autorskie. Korzystając z 
nowych technologii, własnych za-
sobów książkowych i cyfrowych, 
wiedzy i umiejętności trenerów, 
pasji autorów udowodnimy, że 
biblioteka to przestrzeń, w której 
można się zainspirować i rozwijać.
Projekt jest skierowany do dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów, a 
jego podstawowym celem jest pro-
mocja czytelnictwa i rozwijanie za-
interesowań literackich i artystycz-
nych. Aby je skutecznie zrealizować 
przeprowadzimy: spotkania autor-
skie (z Michałem Zawadką, Justyną 
Bednarek, Elizą Piotrowską i Panem 
Poetą), warsztaty tworzenia książek 
sensorycznych, fotograficzne, z 
zastosowaniem rozszerzonej rzec-
zywistości, zajęcia artystyczno-lite-
rackie, konkursy (czytelniczy i foto-
graficzny), wystawę fotografii oraz 

Nocny Maraton Gier Planszowych. 
Młodzież licealna i bibliotekarze z 
powiatu gorlickiego wezmą udział 
w warsztatach mających na celu 
pobudzanie kreatywności i twór-
czego myślenia. Do współpracy za-
prosimy także członków Gorlickiego 
Klubu Seniora. Wszystkie działania 
zachęcą uczestników do sięgnięcia 
po książkę i skorzystania z bogatej 
oferty biblioteki. Ponadto rozbudzą 
potrzebę współzawodnictwa, wspó-
łpracy i odkrywania twórczego po-
tencjału.
Serdecznie zapraszamy młodzież, 
dorosłych i seniorów do udziału w 
spotkaniach zaplanowanych w ra-
mach projektu. Patronat medialny 
nad projektem objął portal Halo 
Gorlice.
Działania:
- ogłoszenie Powiatowego Konkursu 
Czytelniczego „Niesamowite przygo-
dy skarpetek, sprytnych kun i jedne-
go wynalazcy“.
- ogłoszenie konkursu fotograficzne-
go „Książka ukryta w kadrze” skie-
rowanego dla uczniów szkoły pod-
stawowej i średniej,
- warsztaty „Sto zdziwień! Trening 
kreatywności dla bibliotekarzy” z 
powiatu gorlickiego poprowadzone 
przez Agatę Warywodę,
- warsztaty fotograficzne dla mło-
dzieży poprowadzone przez Bartło-
mieja Kiełtykę,
- finał Powiatowego Konkursu Czy-
telniczego „Niesamowite przygody 
skarpetek, sprytnych kun i jednego 
wynalazcy“ 
- Nocny Maraton Gier Planszowych 
dla uczniów klas 6,7,8 szkoły pod-
stawowej,
- spotkanie autorskie z Panem Poetą 
dla dzieci przedszkolnych i wczes-
noszkolnych,
- Warsztaty „Krea(k)tywni! Trening 
kreatywności dla młodzieży” liceal-
nej poprowadzone przez Agatę Wa-
rywodę
- spotkanie autorskie z Justyną Bed-

narek dla dzieci przedszkolnych i 
wczesnoszkolnych,
- warsztaty dla seniorów „Przytulne 
książki“ - tworzenie książek senso-
rycznych Quiet Book poprowadzone 
przez dr Wandę Matras-Mastalerz.
- wystawa fotografii konkursowej i 
warsztatowej oraz rozdanie nagród 
laureatom konkursu „Książka ukryta 
w kadrze”,
- warsztaty dla seniorów „Przytulne 
książki“ - tworzenie książek senso-
rycznych Quiet Book poprowadzone 
przez dr Wandę Matras-Mastalerz,
- spotkanie autorskie z Elizą 
Piotrowską dla dzieci przedszkol-
nych,
- spotkanie autorskie z Michałem 
Zawadką „Chcę być kimś! Czyli jak 
osiągać cele w czasach, gdy wszyscy 

dookoła mają wywalone” skierowa-
ne dla klas 7-8 szkoły podstawowej,
- Warsztaty „Wirtualna i rozszer-
zona rzeczywistość w bibliotece” 
poprowadzone przez Karola Bara-
nowskiego,
- zajęcia artystyczno-literackie pn. 
„Skarpetkowe historie“, poprowa-
dzone przez Beatę Mituś i Katarzynę 
Marchwicę.
Konkurs fotograficzny „Książka ukry-
ta w kadrze” jest organizowany w 
ramach projektu „Wymiatasz w bib-
liotece”, który został dofinansowany 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.
Źródło: MBP w Gorlicach

WYMIATASZ W BIBLIOTECE!
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Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia „Edukacyjnego 
parku historii budownictwa 
ludowego i maszyn na pog-
raniczu polsko-słowackim”. 
Park znajduje się w dolnej 
w części szymbarskiego 
skansenu, tuż obok ścieżki 
pieszo-rowerowej Gorlice – 
Szymbark.
Poprzez zabawę poznamy tu 
dawne urządzenia oraz funk-
cjonowanie maszyn i narzę-
dzi występujących niegdyś 
na pograniczu polsko – 
słowackim. W parku zbu-
dowano wiatrak do mielenia 
zboża na mąkę, koło wodne, 
kierat do napędzania maszyn 
rolniczych, miech kowalski z 
paleniskiem, maselnicę, koło 
deptakowe i wiele innych cie-
kawych obiektów.
Park edukacyjny to miej-
sce, gdzie nie tylko można 
zobaczyć zrekonstruowane 
obiekty, wiele z nich można 
poznać poprzez dotyk, słuch, 
zapach. Park został zapro-
jektowany w celu edukacji, 

rekreacji oraz integracji sen-
sorycznej.
Projektowane elementy 
nawiązując do tradycyjnych 
obiektów ludowych mają 
za zadanie uczyć poprzez 
„naukową zabawę”. Park 
stworzono z myślą o potr-
zebach rozwojowych dzieci i 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Zabawa w takim obiekcie 
pomaga poznawać i postrze-
gać świat poprzez zmysły.
Park dostosowano do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościa-
mi oraz wózków dziecięcych: 
wygodne parkowe ścieżki 
ułatwią spacery, a tablice in-
formacyjne poszczególnych 
obiektów są dostępne także 
dla niewidomych (wiadomoś-
ci w alfabecie Braille’a).
Serdecznie zapraszamy do 
aktywnego zwiedzania, do 
poznania kultury ludowej po-
przez aktywną zabawę!

Źródło: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów w Gorlicach

Nowa atrakcja turystyczna w szymbarskim Skansenie!

Zużyte środki ochronne sta-
nowią poważne zagrożenie 
rozprzestrzeniania się ko-
ronawirusa. W związku z 
tym mieszkańcy powinni pa-
miętać, aby po użyciu jed-
norazowych maseczek oraz 
rękawiczek bezzwłocznie wy-
rzucić je do kosza na odpady 
zmieszane.
Epidemia koronawirusa zna-
cznie zwiększyła zapotrze-
bowanie na jednorazowe 

środki ochrony osobistej. 
To niestety oznacza rosną-
cy problem zanieczyszczenia 
przestrzeni publicznej, gdzie 
niejednokrotnie zużyte ma-
seczki oraz rękawiczki wi-
doczne są w otoczeniu koszy 
na śmieci czy na chodnikach.
W trosce o zdrowie i bez-
pieczeństwo nas wszystkich, 
apelujemy o zachowanie 
porządku i wyrzucanie odpa-
dów do koszy.

Pamiętajmy o wyrzucaniu zużytych 
maseczek i rękawiczek do kosza!
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4 czerwca br., w sali Pod Sową 
MBP w Gorlicach, odbyło się 
uroczyste rozdanie nagród 
laureatom i wyróżnionym w 
Powiatowym Konkursie Czy-
telniczym „Niesamowite przy-
gody skarpetek, pięciu kun i 
jednego wynalazcy”. 
Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce
Antoni Ciapaj – Szkoła Podsta-
wowa w Zagórzanach
Ksawery Szary – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Libuszy
II miejsce
Stefan Robak – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Libuszy
Maciej Baniak – Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Uściu Gor-
lickim
III miejsce

Kacper Nalepa – Szkoła Pod-
stawowa w Dominikowicach
Komisja konkursowa postano-
wiła przyznać także 7 wyróż-
nień tym uczestnikom, którzy 
uzyskali w teście wysoką liczbę 
punktów i uplasowali się tuż za 
podium. Byli to (kolejność za-
pisana według zdobytej liczby 
punktów):
Magdalena Kędzior – Szkoła 
Podstawowa w Dominikowi-
cach; Jowita Jurek – Szkoła 
Podstawowa w Brunarach; 
Tymoteusz Mikrut – Miejski 
Zespół Szkół nr 6 w Gorlicach; 
Jakub Skórski – Szkoła Pod-
stawowa w Stróżówce; Maciej 
Śliwa – Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Libuszy; Patryk Woj-
narski  – Szkoła Podstawowa 

Powiatowy Konkurs Czytelniczy — relacja z wręczenia nagród

Z radością informujemy, iż Gorlickie 
Centrum Kultury otrzymało dofinanso-
wanie w kwocie 40 000 zł w ramach 
zadania: „Odyseja Łemkowska Ob-
jazd” dofinansowanego ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.

Odyseja Łemkowska Objazd z dofinansowaniem

w Stróżówce; Anna Zyga-
rowicz – Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Wysowej-
-Zdroju.
Laureaci otrzymali dy-
plom, nagrodę książkową 
oraz bon upominkowy do 
zrealizowania w Księgar-
ni Mieszko w Gorlicach, 
wyróżnieni natomiast dy-
plom i nagrodę książkową. 
Fundatorami nagród w te-
gorocznym konkursie byli 
Urząd Miejski w Gorlicach, 
Starostwo Powiatowe w 
Gorlicach oraz Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Gor-
licach.
Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i dziękujemy 

za udział w tegorocznej edy-
cji! Dziękujemy również rodzi-
com, opiekunom, nauczycie-
lom, a także bibliotekarzom 
naszego powiatu za bezpiecz-
ną i sprawną organizację te-
gorocznego Konkursu.
Powiatowy Konkurs Czytelni-
czy „Niesamowite przygody 
skarpetek, pięciu kun i jedne-
go wynalazcy” został zorga-
nizowany w ramach projektu 
„Wymiatasz w bibliotece”, 
który został dofinansowany 
ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Pro-
mocji Kultury.
Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Gor-

licach

Rodzinny Konkurs Plastyczny 
w Miejskim Przedszkolu nr 5

Z okazji rodzinnych świąt przy-
padających w maju i czerwcu, 
Miejskie Przedszkole nr 5 za-
prosiło rodziców i dzieci grup 
„Wiewióreczki“ i „Muchomorki“ 
do udziału w Rodzinnym Kon-
kursie Plastycznym w wersji 
online. Temat i technika prac 
była dowolna.
Celem konkursu było pobu-
dzenie twórczej wyobraź-
ni, rozwijanie umiejętności 
plastycznych, czerpanie ra-
dości ze wspólnej zabawy i 
wzmacnianie więzi rodzinnych 
podczas wykonywania pracy 
plastycznej.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy podjęli wy-
zwanie i wzięli udział w kon-
kursie. Wszystkie nadesłane 
prace były bardzo ciekawe i 
kolorowe, wykonane różnymi 
technikami.
Przepiękne dzieła wykonane 
były z ogromną starannością, 
zaangażowaniem i dbałością o 
najdrobniejsze szczegóły. Dla-
tego też wszystkie prace zo-
stały nagrodzone.

GRATULUJEMY!
Tekst i zdjęcia: Miejskie Przedszkole nr 5
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Na dyżur wakacyjny przyjmo-
wane będą dzieci uczęszczające 
do przedszkoli w bieżącym roku 
szkolnym, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Gorli-
ce.
Przedszkola dyżurujące orga-
nizują opiekę również dla tych 
dzieci, które w roku szkolnym 
2019/2020 uczęszczają do 
miejskich przedszkoli objętych 

przerwą wakacyjną. Pierwszeń-
stwo mają dzieci uczęszczające 
do macierzystego przedszko-
la. Decyzję o przyjęciu dziecka 
na dyżur wakacyjny podejmuje 
dyrektor dyżurującej placówki, 
kierując się zasadą pierwszeń-
stwa dzieci obojga pracujących 
rodziców lub pracującego rodzi-
ca, który samotnie wychowuje 
dziecko.

Podstawą zgłoszenia dziecka do 
przedszkola na okres wakacyjny 
jest:
„Deklaracja” - w przypadku dzie-
ci zamierzających skorzystać w 
okresie wakacyjnym z pobytu w 
macierzystym przedszkolu;
„Karta zgłoszenia dziecka do 
przedszkola na dyżur wakacyj-
ny” - w przypadku dzieci zamie-
rzających skorzystać z pobytu 

w okresie wakacyjnym w innym 
przedszkolu niż macierzyste.
Dokumenty dot. zgłoszenia 
dziecka na dyżur wakacyjny do-
stępne będą w przedszkolach  
oraz ich stronach internetowych.
Funkcjonowanie przedszkoli bę-
dzie dostosowane do aktualnych 
przepisów dotyczących zagroże-
nia epidemicznego.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych 
w miejskich przedszkolach

Polska Izba Turystyki jako 
operator środków finansowych 
UE,  informuje o możliwości 
uzyskania dofinansowania  do 
szkoleń i doradztwa w sek-
torze turystyki, hotelarstwa i 
gastronomii. Wsparcie skie-

rowane jest do mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców.
Dalsze informacje oraz dane 
kontaktowe znajdziecie 
Państwo na stronie: www.kom-
petencjewturystyce.pl

Źródło:www.kompetencjewturystyce.pl

Dofinansowania do szkoleń 
i doradztwa w sektorze 

turystyki, 
hotelarstwa i gastronomii

Prowadzisz przedsiębiorstwo na te-
renie Małopolski lub powiatu jędrze-
jowskiego? Zgłoś się do Krakowskie-
go Parku Technologicznego. Możesz 
otrzymać wsparcie: zwolnienie z po-
datku dochodowego CIT lub PIT.
W Małopolsce warto inwestować i 
korzystać z ulgi podatkowej w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) 
– programu pomocy dla inwestorów 
obsługiwanego przez Krakowski Park 
Technologiczny.
Kto może ubiegać się o wspar-
cie?
O wsparcie mogą się ubiegać przed-
siębiorcy, którzy chcą:
utworzyć nowy zakład, zwiększyć 
zdolność produkcyjną swojego zakła-
du, wprowadzić nowe produkty, zmie-
nić proces produkcyjny.
Jakiego typu branże mogą ubie-
gać się o wsparcie?
O pomoc mogą ubiegać się firmy z 
szerokiego wachlarza branż. Pomoc 
mogą otrzymać niemal wszystkie 
firmy produkcyjne i logistyczne oraz 
niektóre usługowe. Wśród ostatnich 
inwestorów w PSI, znalazły się:
branże tradycyjne (przemysł mo-
toryzacyjny, ,środków transportu, 
chemiczny, sektor spożywczy. Warto 
zauważyć także producentów innowa-
cyjnych łazienek, zbiorników kompo-
zytowych, wyposażenia meblowego 
czyelementów drewnianych i meta-
lowych).
firmy z sektora usług ( informatycz-
nych, badawczo-rozwojowych w 
dziedzinie nauk przyrodniczych i tech-
nicznych, rachunkowości i kontroli 

ksiąg, usług w zakresie księgowości 
(z wyłączeniem deklaracji podat-
kowych), badań i analiz technicznych, 
centrów telefonicznych, usług archi-
tektonicznych oraz inżynieryjnych).
Kto wydaje decyzję o wsparciu?
Decyzję o wsparciu na obszarze 
województwa małopolskiego oraz 
powiatu jędrzejowskiego (w woj. 
świętokrzyskim) – na podstawie 
wniosku przedsiębiorcy – wydaje Kra-
kowski Park Technologiczny w imieniu 
ministra właściwego ds. gospodarki.
Jaka jest realna pomoc dla pr-
zedsiębiorstwa?
Wysokość pomocy publicznej na 
obszarze obsługiwanym przez KPT 
(zwolnienia z podatku dochodowego 
CIT lub PIT) wynosi: dla dużych, dla 
średnich, dla małych i mikro przed-
siębiorstw, poniesionych nakładów 
inwestycyjnych. Np. mały przed-
siębiorca inwestujący 5 mln zł na za-
kup gruntu, budowę zakładu i wypo-
sażenie w potrzebne maszyny, uzyska 
zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 
2 750 000 zł do wykorzystania przez 
12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak 
długo, dopóki ten limit (2 750 000 zł) 
nie zostanie wykorzystany.
Więcej informacji na temat Polskiej 
Strefy Inwestycji i korzyści dla pr-
zedsiębiorców można znaleźć tutaj 
lub poprzez bezpośredni kontakt z 
Działem Obsługi Inwestora KPT:
email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 
690 950 600 i +48 12 345 32 23
Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z 
ulgi!
Źródło: Krakowski Park Technologiczny
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W zeszłym numerze infor-
mowaliśmy o blogerze, który 
odwiedził nasze miasto - Rya-
nie Socashu.
Niedawno nasze miasto 
odwiedzili autorzy youtu-
bowego kanału Historia bez 
Cenzury.
Od 28 maja na ich kanale 
dostępny jest odcinek pt. By-
liśmy pierwsi - początki prze-
mysłu naftowego! Zachęcamy 
do oglądania i udostępniania!
Wojtek Drewniak na swoim 
kanale opowiada, gdzie na-
prawdę narodził się światowy 
przemysł naftowy. Przyb-
liża postać Ignacego Łuka-
siewicza, jego działalność w 
naszym mieście i zaprasza do 
serca polskich Karpat, nie tyl-
ko po historię, ale też zdrowie 
i obłędne widoki!

W trakcie kręcenia mate-
riału w Gorlicach, youtuber 
odwiedził Muzeum PTTK im. 
I. Łukasiewicza w Gorlicach, 
Skansen Przemysłu Naftowe-
go MAGDALENA i wieżę zega-
rową gorlickiego Ratusza.
Aby zwiększyć zasięg oraz 
umożliwić skorzystanie z pro-
dukcji osobom niesłyszącym, 
do filmu zostały dodane napi-
sy w języku polskim, słowac-
kim i angielskim.
Film zrealizowany w ra-
mach projektu „Poznaj geo-
logiczne skarby pogranicza 
polsko – słowackiego”, wspó-
łfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu 
Współpracy Transgranicznej 
Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014 – 2020.


