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czas epidemii - to wyjątkowo trudny 
okres dla nas wszystkich. 
Stanęliśmy przed wielkim wyzwa-
niem – to od nas zależy, jak szybko 
wrócimy do normalności. Dla Miasta 
sprawą priorytetową jest ochro-
na zdrowia i życia mieszkańców, 
ale wielkim wyzwaniem jest także 
utrzymanie lokalnej gospodarki i 
miejsc pracy gorliczan. Podejmu-
jemy szereg działań, aby wesprzeć 

wszystkich w tym trudnym czasie – 
daliśmy przedsiębiorcom możliwość 
umorzenia części czynszu i podatku 
od nieruchomości, MOPS dowozi 
artykuły żywnościowe osobom po-
trzebującym, w strefach płatnego 
parkowania, będących w zarządzie 
Miasta, zawieszone zostały kontrole, 
aktywnie promujemy akcję #zostań-
wdomu. Wspieramy także tych, któ-
rzy codziennie narażają swoje zdro-

wie, dbając o nasze – uruchomiliśmy 
zbiórkę #ochrońmygorlickichmedy-
ków, z której fundusze przeznaczone 
zostaną na zakup środków ochrony 
osobistej dla personelu medycznego 
gorlickiego szpitala. W tym miejscu, 
dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się w akcję! Razem możemy 
więcej – dbajmy o siebie nawzajem, 
bądźmy społecznie odpowiedzialni!
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Numery telefonów do kontaktu w związku z koronawirusem
Państwowyw Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Gorli-
cach przekazuje aktualizację 
numerów telefonów do kon-
taktu w sytuacji pojawienia 
się pacjenta z objawami za-
chorowania na koronawirusa 
SARS CoV-2.

Kontakt pod numerem te-
lefonu:
od poniedziałku do piątku 
od 7:00 do 14:35,  tel.:18 
353 73 43 wew. 35 oraz do-
stępne również poza godzina-
mi pracy nr tel. alarmowych:
- 574 684 605 

- 604 754 433
Podane numery telefonów 
NIE są infolinią. Służą wy-
łącznie do zgłaszania sytuacji 
zdarzeń kryzysowych stano-
wiących zagrożenie dla zdro-
wia publicznego.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ:

Zmiany związane z funkcjonowaniem gorlickiego szpitala
- Informacja w sprawie wizyt w szpitalu 
Szpital Specjalistyczny im. H Klimonto-
wicza w Gorlicach uprzejmie informuje, 
że ze względów epidemiologicznych 
wprowadzone są całodobowo następu-
jące środki ostrożności:

1) Wejście do budynku głównego Szpi-
tala oraz Przychodni Specjalistycznych 
będzie możliwe tylko poprzez wejście 
główne od ul. Armii Krajowej
2) Każda osoba wchodząca do budyn-
ku przejdzie kontrole temperatury ciała 

oraz musi odpowiedzieć na trzy pyta-
nia: 
a) czy w okresie ostatnich 14 dni prze-
bywała na terenach objętych epidemią 
koronawirusa?
b) czy w okresie ostatnich 14 dni miała 

kontakt osoba u której potwierdzono 
zakażenie koronawirusem?
c) czy występują u niej objawy:
-gorączka powyżej 38 stopni Celsju-
sza, kaszel, uczucie duszności.

- Szpital odwołał wizyty w po-
radniach
Szpital Specjalistyczny im. 
Henryka Klimontowicza w 
Gorlicach informuje, że odwo-
łane są wizyty w poradniach 
specjalistycznych. 

Istnieje możliwość porad tele-
fonicznych:
Informacja:18 35 53 560 
(531) lub bezpośredni telefon 
do konkretnej poradni.

- Szpital w Gorlicach ograniczył dzia-
łalność do pracy w trybie ostrodyżu-
rowym
W celu minimalizacji ryzyka transmisji 
infekcji COViD-19 i w trosce o wspól-
ne bezpieczeństwo zdrowotne, została 
ograniczona działalność Szpitala Spe-
cjalistycznego im. Henryka Klimon-

towicza w Gorlicach do pracy w trybie 
ostrodyżurowym, według poniższych 
zasad.
Przyjęcia pacjentów do oddziałów będą 
odbywały się wyłącznie w trybie ostro-
dyżurowym, czyli jedynie przypadki 
pilne. Decyzję o przyjęciu pacjentów 
podejmuje lekarz kierujący oddziałem 

lub lekarz dyżurny.
Wyjątek stanowią oddziały:
onkologiczny, ginekologiczno-położni-
czy (w części: patologia ciąży, poród, 
przypadki onkologiczne), okulistyczny, 
rehabilitacji z pododdziałem rehabili-
tacji neurologicznej (do zakończenia 
trwającego cyklu rehabilitacyjnego). 

Oddziały dzienne: psychiatrii, re-
habilitacji, rehabilitacji dla dzieci 
zawieszają swoją działalność do od-
wołania. Zawieszeniu ulegają rów-
nież świadczenia w warunkach do-
mowych: rehabilitacja, psychiatria, 
inne ambulatoryjne z wyjątkiem 
stwierdzenia zgonu. 

Szanowni Państwo,

Informacja w sprawie funkcjonowania 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach

fot. Natalia Pacana - Roman, Teodor Włosek, Marcin Gugulski



             Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego
W uzgodnieniu z burmistrzami i wój-
tami powiatu gorlickiego, z uwagi na 
zaistniałą sytuację epidemiologiczną, 
z dniem 16 marca br. wprowadzo-
ne zostały ograniczenia w zakresie 
obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tym samym załatwiane będą jedynie 
sprawy najważniejsze, nie cierpiące 
zwłoki.
W pierwszej kolejności sprawy win-
ny być załatwiane telefonicznie lub 

drogą elektroniczną, a każdorazowa 
konieczność wizyty w urzędzie winna 
być zweryfikowana telefonicznie.
Interesanci w urzędach przyjmowa-
ni będą wyłącznie na wyznaczonych 
stanowiskach, przed wcześniejszą 
oceną potrzeby dalszego bezpośred-
niego kontaktu z urzędem.
Ponadto zostają wprowadzone nowe 
godziny funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego: pn. – pt. 7.30-15.30.
Numery telefonów i adresów mailo-
wych:

Urząd Miejski w Gorlicach:                          
telefon: 18-353-62-00
email: um@um.gorlice.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:           
telefon: 18-352-05-10
email: mops@mops.gorlice.pl

W związku z występującym za-
grożeniem epidemicznym, Bur-
mistrz Miasta Gorlice informuje, 
że od 18 marca br. do odwoła-
nia, zawieszone zostają kontrole 
wykonywane przez pracowników 
OSiR na terenie stref płatnego 
parkowania będących w zarządzie 

Brak opłat za parkowanie na miejskich parkingach
Miasta. Działanie takie ma zachę-
cić do korzystania z transportu 
indywidualnego w celu ochrony 
przed potencjalnym zarażeniem.
Oznacza to, że pozostawienie po-
jazdu w strefie bez opłacenia sto-
sownej opłaty, nie będzie wiązało 
się ze skutkami finansowymi.
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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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W związku z nowym rozporządze-
niem Ministra Zdrowia oraz w tro-
sce o bezpieczeństwo klientów i 
pracowników urzędu zmienione 
zostały zasady funkcjonowa-
nia Dziennika Podawczego UM 
w Gorlicach.
Od 11 kwietnia 2020 r. całkowicie 
zawieszone zostaje funkcjonowanie 
Dziennika Podawczego w Biurze 
Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego 
w Gorlicach - nie będzie można 
osobiście składać ani pozostawiać 

dokumentów za potwierdzeniem 
odbioru.
Przy wejściach do budynku Urzędu 
Miejskiego (Segment A) wystawio-
na została specjalna urna wrzutowa 
na dokumenty.
Uprzejmie informujemy naszych 
Klientów, że dokumenty do Urzędu 
Miejskiego należy:
• przesyłać tradycyjną pocztą,
• za pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej e-PUAP,
• za pośrednictwem poczty e-mail.

Zmiany godzin obsługi klien-
tów w kasie urzędu
Z uwagi na zmianę godzin pracy 
banku, do którego wpłacane są 
środki z Urzędu Miejskiego, zmie-
niony też został czas pracy kasy 
urzędowej, która czynna będzie 
w niżej podanych godzinach z po-
działem na:
Przyjmowanie wpłat (podatków, 
opłat, itp.) od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00 – 14.00
Dokonywanie wypłat (świadczenia 
rodzinne, alimentacyjne, 500+, 
itp.)
od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00 – 15.00
Jednocześnie zachęcamy Państwa 
do płatności kartą w Kasie, a także 
poprzez bankowość internetową.
Przepraszamy za niedogodności 
związane z zaistniałą sytuacją.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Gorlicach Beata Mikruta-Ka-
wa informuje, że Poradnia nadal działa 
codziennie w dni robocze w godzinach 
od 8.00 do 17.00. Ograniczony został 
kontakt bezpośredni z klientami, jednak 
wszyscy Pracownicy poradni pozostają 
do dyspozycji dzieci, rodziców i nauczy-

Informacja w sprawie funkcjonowania 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorlicach

cieli - pomoc psychologiczna i pedago-
giczna udzielana jest zdalnie. Kontakt 
możliwy jest pod numerem telefonu 18 
353 72 55, lub mailowo, na adres: po-
radnia11@poradnia-gorlice.pl.
Zapraszamy także do odwiedzania stro-
ny internetowej Poradni: www.porad-
nia-gorlice.pl
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Jak wiemy przed koronawirusem 
w szczególności powinny się chro-
nić osoby starsze. Chcesz wywo-
łać uśmiech na ich twarzach w 
tym ciężkim okresie? Działa Tele-
fon Pogadania!
Aby dołączyć do grona wolonta-
riuszy, wystarczy wypełnić ankie-
tę, organizatorzy poszukują też 
rekruterów, dyspozytorów i spe-
cjalistów.
Będziemy mogli wesprzeć osoby 
starsze i samotne swoją uwagą i 

Telefon Pogadania

Wiemy, że dla osób starszych i 
chorych to bardzo trudny okres. 
Koronawirus jest dla nich szcze-
gólnie niebezpieczny, dlatego 
powinni na siebie uważać i po-
zostać w swoich domach.
Informujemy, że w razie ko-
nieczności zapewnienia pomocy 
osobom samotnym, starszym 
oraz niepełnosprawnym (miesz-
kańcom Miasta Gorlice) w for-
mie posiłku lub produktów żyw-
nościowych, zakupu lekarstw 
oraz środków niezbędnych do 
życia, należy kontaktować się z 
MOPS w Gorlicach.

Ponadto apelujemy do wszyst-
kich ludzi dobrej woli: zapy-
tajcie sąsiada, seniora czy nie 
potrzebuje pomocy. Mogą to 
być proste czynności, jak np. 
zrobienie zakupów, wyprowa-
dzenie psa czy rozmowa telefo-
niczna.
Pamiętajmy, że nawet najmniej-
szy gest ma ogromne znacze-
nie. We wszystkich tych czynno-
ściach zachowujmy szczególną 
ostrożność i ograniczajmy do 
niezbędnego minimum bezpo-
średni kontakt!

W związku z aktualną sytuacją epi-
demiologiczną wojewoda małopolski 
Piotr Ćwik uruchomił specjalną info-
linię dla Seniorów – z myślą o tych, 
którzy potrzebują pomocy w tych 
trudnych chwilach. Dzwoniąc na in-
folinię, osoby starsze mogą uzyskać 

rzetelne informacje, zalecenia i wska-
zówki, jak odnaleźć się w obecnej 
sytuacji.
Numer telefonu 12 392 11 10 
działa od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–17.00.
Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

SOLIDARNI Z SENIORAMI!

ciepłym słowem. Chcemy, by w 
tym trudnym dla wszystkich cza-
sie nikt nie czuł się sam. Chcemy 
pogadać – piszą organizatorzy 
akcji.

xcvvxc

Wojewoda małopolski uruchamia specjalną infolinię dla Seniorów

Zadzwoń! 800 012 005 (nr bezpłatny)
Codziennie od 15:00 do 20:00 czeka 

wolontariusz, który ma czas dla Ciebie.

KONTAKT Z MOPS:
ul. Reymonta 1, 38-300 Gorlice
Telefon: 18 35 20 510, 18 35 20 311
(od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30 do 15.30).
E-mail: mops@mops.gorlice.pl

W związku z obowiązującym stanem 
epidemii, w trosce o bezpieczeństwo 
pacjentów i personelu medycznego, 
placówki świadczące opiekę zdrowotną 
wprowadzają nadzwyczajne rozwiąza-
nia dotyczące przyjmowania pacjen-
tów. Udzielają teleporad, z możliwoś-
cią skorzystania z wizyty osobistej, o 
której konieczności zdecyduje lekarz.
Dzięki teleporadzie medycznej możesz 
otrzymać:
-zalecenia
-e-zwolnienie
-e-receptę

sugestie bezpośredniej wizyty w 
placówce lub kontaktu ze stacją sani-
tarno-epidemiologiczną
Po kontakcie telefonicznym i prze-
prowadzeniu zdalnego wywiadu me-
dycznego, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
pacjenci otrzymają sugestię skorzysta-
nia z wizyty osobistej w placówce me-
dycznej. Aktualne informacje dotyczą-
ce przyjęć lekarzy specjalistów m.in. 
stomatologów, dostępne są także na 
stronie Małopolskiego Wojewódzkiego 
Oddziału NFZ w Krakowie w zakładce 
DLA PACJAENTA -> AKTUALNOŚCI.

Rejestracja następuje wyłącznie drogą 
telefoniczną, a wizyty wyznaczane są 
na konkretną godzinę, aby uniknąć 
kontaktu z innymi pacjentami. Godzi-
ny, w jakich udzielane są porady telefo-
niczne, ustalają poszczególne placówki 
POZ.
Z wizyty na odległość mogą również 
skorzystać pacjenci kontynuujący 
opiekę w konkretnej poradni specjalis-
tycznej, zgodnie z ustalonym planem 
leczenia i stanem klinicznym. Placówki 
medyczne na terenie naszego miasta, 
świadczące teleportady:

• SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.HENRYKA KLIMON-
TOWICZA W GORLICACH, 
UL. WĘGIERSKA 21, TEL. 18 355 32 60
• ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BAS-MED”, 
UL.WĘGIERSKA 21A, TEL. 18 352 73 90
•  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
„BAL-MED“, UL. JAGIEŁŁY 10, TEL. 18 352 19 55
• ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICOR”, 
UL.CICHA 7, TEL. 18 353 15 17
• SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „BOMED”, UL. BIECKA 11, TEL. 18 
445 03 10
• ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ARS MEDICA”, 
UL.JAGIEŁŁY 10, TEL. 18 353 65 97
• NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ „GLIMED”, UL. SZOPENA 5, 
TEL. 18 353 53 64
• ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „UMAMED”,
UL.SŁONECZNA 11, TEL. 18 354 69 00
• NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
„EVAMED”, UL. BRONIEWSKIEGO 9, 
TEL. 18 352 74 33; 790 860 500
• PRZYCHODNIA „MEDICUS”, UL. SŁONECZNA 11, 

Opieka zdrowotna w Gorlicach
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Burmistrz Miasta Gorlice pod-
jął działania mające wesprzeć 
przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność w lokalach 
użytkowych należących do 
miasta. Decyzja ta została 
podjęta w związku z epide-
mią koronawirusa COVID-19, 
która spowodowała spadek 
sprzedaży wielu towarów i 
zmniejszenie ilości świadczo-
nych usług.
Przedsiębiorcy, wynajmujący 
lokale użytkowe lub dzierża-
wiący grunty od Miasta Gorli-
ce, których miesięczne obroty 
spadły powyżej 50% w po-
równaniu do średniego obrotu 
za okres od lipca do grudnia 
2019 r., będą mogli złożyć 
wniosek o zastosowanie ulgi 
w czynszu w wysokości 50 % 
jego wartości.
Okres udzielania ulg planuje 

się za okres od marca 2020 r. 
nie dłużej niż do końca czerw-
ca 2020 r., przy czym w za-
leżności od rozwoju sytuacji 
może on zostać zmieniony.
Udzielenie ulgi w spłacie na-
leżności czynszowych nie 
zwalnia Przedsiębiorców od 
uiszczania opłat za media, 
związanych z eksploatacją lo-
kalu (ogrzewanie wodę, ścieki 
i odpady komunalne).
Wniosek o udzielenie ulgi po-
winien zawierać:
1. podstawowe dane przedsię-
biorcy,
2. adres i rodzaj prowadzonej 
działalności (branża),
3. oznaczenie lokalu lub grun-
tu którego dotyczy zwolnienie,
4. telefon kontaktowy,  
5. okres, za który wniosko-
dawca chciałby uzyskać ulgę 
w spłacie czynszu.

Do wniosku należy dołączyć, 
w późniejszym terminie, doku-
menty potwierdzające spadek 
obrotów (np. podsumowania 
miesięczne podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów wy-
druk, rachunek zysków i strat, 
deklaracja PIT5, podsumowa-
nie ewidencji przychodów po-
datników ryczałtowych).
Wnioski będą rozpatrywane w 
określeniu do indywidualnych 
sytuacji Przedsiębiorców.
Tryb stosowania ulgi będzie 
ustalany w zależności od try-
bu zawarcia umowy najmu lub 
dzierżawy.
W razie braku podstaw do 
umorzenia może zostać za-
proponowana ulga w postaci 
odroczenia płatności czynszo-
wych w celu uniknięcia ewen-
tualnych odsetek.

Pomoc dla przedsiębiorców w czasie epidemii

W związku z podjętymi 
przez Radę Miasta uchwała-
mi dotyczącymi pomocy dla 
gorlickich przedsiębiorców, 
przedstawiamy uproszczone 
wyjaśnienie w jaki sposób 
należy postępować w celu 
skorzystania z takiej możli-
wości.
Zmiana terminu płatności 
dotyczy przedsiębiorców któ-
rych przychody (netto bez 
podatku VAT) w związku z 
epidemią COVID - 19 uległy 
zmniejszeniu.
Dla oceny zmniejszenia przy-
chodu:
1) jeżeli składamy wniosek 
w kwietniu - porównujemy 

łącznie 2 kolejne miesiące 
roku 2020: styczeń i luty lub 
luty i marzec do tych samych 
miesięcy w roku 2019,
2) jeżeli składamy wniosek 
w maju - porównujemy łącz-
nie 2 kolejne miesiące roku 
2020: styczeń i luty, luty i 
marzec lub marzec i kwiecień 
do tych samych miesięcy w 
roku 2019.

Jeżeli przychód (netto - bez 
podatku VAT) w wybranych 
miesiącach roku 2020 jest 
niższy o co najmniej 15% 
niż w tych miesiącach 2019 
- podatnik kwalifikuje się na 
zmianę terminu płatności.

Osoby prawne - w tym spółki 
jawne, spółki komandytowe, 
spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością - jeżeli chcia-
ły skorzystać z przesunięcia 
terminu już w kwietniu - mia-
ły złożyć wnioski przed 15 
kwietnia.
Osoby fizyczne prowadzą-
ce działalność gospodarczą, 
mogą złożyć wniosek do 15 
maja.
Terminy przedłużają się na-
stępująco:
1) dla osób prawnych:

a) przypadający na dzień 15 
kwietnia 2020 r. przedłuża się 
do dnia 31 lipca 2020 r.;
b) przypadający na dzień 15 
maja 2020 r. przedłuża się do 
dnia 31 sierpnia 2020 r.;
c) przypadający na dzień 15 
czerwca 2020 r. przedłuża się 
do 30 września 2020 r.
2) termin płatności podatku 
od nieruchomości od osób 
fizycznych przypadający na 
dzień 15 maja 2020 r. prze-
dłuża się do dnia 31 lipca 
2020 r.

Aby skorzystać z ulgi czynszo-
wej przedsiębiorca składa 
wniosek za pośrednictwem 
e-mail: 

pomoc.przedsiebiorcy@um.gorlice.pl
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Sytuacja epidemiczna w Polsce jest co-
raz trudniejsza – każdego dnia media 
donoszą o nowych zachorowaniach, a 
z różnych części kraju dochodzą infor-
macje o braku podstawowych środ-
ków ochrony dla personelu medyczne-
go w szpitalach, a to przecież medycy 
stoją w pierwszej linii frontu w walce 
o nasze zdrowie i życie. Możemy jed-
nak wyrównać szanse w tym starciu! 
Grupa gorliczan wyszła ze wspaniałą 
inicjatywą organizacji zbiórki fundu-
szy na zakup środków ochronnych czy 
środków czystości i przekazania ich 
gorlickiemu szpitalowi.
Do tablicy z inicjatywą organizacji 
zbiórki, wywołał Burmistrza Rafała Ku-
klę mieszkający za granicą gorliczanin, 
Pan Sebastian Chrzan. Podejmując rę-
kawicę, Burmistrz po konsultacjach z 
lekarzami i pielęgniarkami, skontakto-
wał się z Prezesem Stowarzyszenia na 
Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży 
„Sprawne Smoki” w Gorlicach, Panią 
Małgorzatą Markowicz, z prośbą o 

przeprowadzenie zbiórki, nad którą 
objął honorowy patronat.
Składka przeprowadzona została za 
pomocą portalu zrzutka.pl.
Dzięki Waszym wielkim sercom, w 
ramach zbiórki #ochrońmygorlickich-
medyków, zebraliśmy naprawdę dużo 
funduszy, za które zakupione zostały 
środki ochrony osobistej dla medy-
ków. W połowie kwietnia dotarł samo-
chód, po brzegi wypełniony środkami  
ochronnymi zakupionymi za tę kwotę 
-  w sumie 310 maseczek ochronnych, 
200 kombinezonów, 14 masek firmy 
Decathlon EasyBreath oraz 52 filtry, 
umożliwiające dostosowanie ich do 
pełnienia funkcji ochronnej.
W akcję włączyły się także gorlic-
kie firmy i przedsiębiorcy: dużych 
wpłat dokonały m.in. Empol oraz 
TLC, środki ochrony osobistej prze-
kazali: Gór-Stal, Chmurzymy.eu 
Vape Shop oraz Cannapoint.pl, 
Expand, Ostoja w Bobowej.

OCHROŃMY
GORLICKICH 
MEDYKÓW

      RAFAŁ KUKLA 
Nie trzeba mnie namawiać do takich 
akcji. Gdy tylko zobaczyłem po-
mysł Sebastiana, zabrałem się do 
działania. Wspólnie udało nam się 
stworzyć internetową zrzutkę, dzięki 
zaangażowaniu Stowarzyszenia Sprawne 
Smoki, na czele którego stoi Pani Małgorzata 
Markowicz. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i firm 
wpłatom od gorliczan, niedawno środki ochrony za 
prawie 40 tysięcy złotych trafił w ręce naszych me-
dyków. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w 
akcję!

#

    SEBASTIAN CHRZAN
Gorlice znalazły się w zasięgu 

wszechobecnej pandemii, więc 
wpadłem na  pomysł... aby zor-
ganizować zbiórkę i doposażyć, 
być może naszą ostatnią drogę 
ratunku, czyli gorlicki szpital!

Miałem pomysł, aby nasz burmistrz 
Rafał Kukla został twarzą tego projektu 

i poprowadził go dalej, tak aby mieszkańcy dobrowolnie 
wpłacali środki, na pomoc dla naszych medyków.

 W tych trudnych czasach razem możemy więcej!   

ŚRODKI OCHRONY DLA 
STRAŻAKÓW Z OSP i DPSów
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Oddajemy krew!
Gorliczanie odpowiedzieli na apel 
gorlickiej stacji krwiodawstwa! 23 
marca br. wielu chętnych pojawiło 
się w szpitalnych drzwiach, by od-
dać krew – wśród z nich znalazł się 
także Zastępca Burmistrza Łukasz 
Bałajewicz. Do akcji przyłączają 
się także przedsiębiorcy – każdy 
kto odda krew będzie mógł zjeść 
darmowy obiad z Dark Pubu!
Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa przypomina:

Każdy, kto zgłasza się do oddania 
krwi powinien być zdrowy, wypo-
częty, wyspany oraz po spożyciu 
lekkostrawnego i niskokaloryczne-
go posiłku i wypiciu około 1,5 litra 
płynów w ciągu 24 godzin przed 
oddaniem krwi.
Zgłaszający się do oddania krwi 
powinien posiadać przy sobie do-
kument ze zdjęciem potwierdzają-
cy tożsamość i numer PESEL:
- dowód osobisty, legitymację stu-
dencką,

- paszport, prawo jazdy,
- dawca wielokrotny - również 
legitymację Honorowego Dawcy 
Krwi.
Kandydat na dawcę krwi musi 
posiadać nr PESEL oraz powinien 
posługiwać się językiem polskim 
w mowie i piśmie w stopniu, któ-
ry umożliwi mu bez udziału osób 
trzecich samodzielne zrozumienie 
treści kwestionariusza i wypełnie-
nie go. Kandydat na dawcę nie 
może być po spożyciu alkoholu 

minimum 24 godziny przed odda-
niem krwi.
Po oddaniu krwi, każdy otrzyma 
kupon na darmowy obiad z Dark 
Pubu. Będzie go można wykorzy-
stać przy zamówieniu na wynos, 
z dowozem lub gdy lokal zostanie 
ponownie otwarty dla gości.
Przypominamy, że stacja rejestru-
je chętnych w skróconych godzi-
nach, od 7 do 11.

GORLICZANIE POMAGAJĄ

Płyny do dezynfekcji, maseczki i 
okulary ochronne trafiły do do-
mów pomocy społecznej i jedno-
stek OSP z terenu Ziemi Gorlickiej. 
Przekazał je burmistrz Rafał Kukla. 
Niezbędne w walce z epidemią środki 
ochronne, o wartości ponad 12 tys. 
zł, przekazała Miastu Gorlice firma 
EMPOL. Burmistrz, po konsultacjach 
z Zespołem ds. Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego, zdecydował, 
że w obecnej sytuacji są one najbar-
dziej potrzebne pracownikom domów 
pomocy społecznej (DPS przy ul. 
Michalusa i Sienkiewicza w Gorlicach 

oraz w Klimkówce) oraz druhom OSP 
z powiatu gorlickiego, którzy niosą 
pomoc seniorom i osobom przeby-
wającym w kwarantannie.
W imieniu strażaków ochotników, 
materiały odebrał Wiceprezes Od-
działu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w 
Gorlicach Eugeniusz Stukus. Gorlicki 
Związek rozdysponuje środki w mia-
rę potrzeb. Solidna ochrona w OSP 
jest o tyle pilna, że wykrycie korona-
wirusa u jednego strażaka paraliżuje 
całą jednostkę, skazując ją na kwa-
rantannę.

Szyjemy maseczki, jednoc-
zymy się!
Druhowie Ochotniczych Straży 
Pożarnych również dostarczają 
osobom starszym i osłabionym, 
a także osobom objętym kwa-
rantanną niezbędne artykuły. 
Cieszy fakt, że w pomoc zaan-
gażowali się także mieszkańcy 
Miasta i lokalni przedsiębior-
cy! Wielu gorliczan, na czele 
z Gazetą Gorlicką włączyło się 

w akcję szycia maseczek dla 
gorlickiego szpitala. Lokal-
ni przedsiębiorcy poszerzy-
li swoje usługi o dowóz do 
klienta, aby zminimalizować 
konieczność wychodzenia z 
domu. Trwająca pandemia 
to niebezpieczeństwo dla nas 
wszystkich, ale też czas, w 
którym jak nikt inny potrafi-
my jednoczyć się 
i nieść pomoc.

Maseczki dla medyków szyją nieodpłatnie m.in. Pani 
Krystyna Kuźniarska oraz Bogumiła Jasiewicz – Haluch

ŚRODKI OCHRONY DLA 
STRAŻAKÓW Z OSP i DPSów

Będzie rozbudowa 
stacji tlenowej w gorlickim szpitalu!
W odpowiedzi na apel Burmistrza 
Miasta Gorlice Rafała Kukli oraz Wój-
ta Gminy Gorlice Jana Przybylskiego 
– członków Zarządu Związku Gmin 
Ziemi Gorlickiej –  do Urzędu wpłynę-
ło pismo od firmy Empol, która zde-
cydowała się w całości sfinansować 
rozbudowę stacji tlenowej w gorlic-
kiego szpitala. Koszt tej inwestycji to 
ok. 60 tys. złotych.
Przypominamy, że przebudowa insta-
lacji tlenowej ma charakter zapobie-
gawczy – jej celem jest zapewnienie 
odpowiedniego leczenia na wypadek 

konieczności hospitalizowania osób 
zakażonych nowym koronawiru-
sem w gorlickiej placówce. Obecnie 
przepływ w koncentratorze tlenu 
wynosi 4 l/min, przy leczeniu respi-
ratorowym ok. – 5 l/min. W leczeniu 
przypadków COVID-19, przepływ 
powinien wynosić od 15 do nawet 
30 litrów na minutę. Tym samym, 
aby zapewnić odpowiednią spraw-
ność instalacji konieczna jest jej 
przebudowa, polegająca m. in. na 
wymianie parownika i budowie ko-
lejnego zbiornika.

fot. pracownia Pani Krystyny Kuzniarskiej



Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów 
Autorem tego cytatu- mak-
symy jest żyjący w XVII w. 
francuski historyk, żołnierz, 
pamiętnikarz Pierre de Bran-
tome, autor ,, Żywota pań 
swawolnych“. Ta ponadcza-
sowa myśl pięknie wpisała 
się w gorlickie obchody Dnia 
Kobiet, w których uczestnic-

zyły Panie- Miłośniczki Ziemi 
Gorlickiej, Uniwersytetu Zło-
tego Wieku, Klubu Seniora, 
Stowarzyszenia Seniorów, 
Miejskiego Koła Gospodyń, 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, Osiedli miasta nad 
Ropą. Od 5 do 11 marca 
Gospodarze Miasta Gorlice- 



Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów 
burmistrz Rafał Kukla i wice-
burmistrz Łukasz Bałajewicz 
odwiedzali Panie na oko-
licznościowych spotkaniach, 
wręczali wiosenne tulipany, 
życząc: „Spełnienia wszyst-
kich marzeń, zadowolenia 
z siebie, radości życiowej i 
aby każdy kolejny dzień był 

Dniem Kobiet!“
O święcie Pań pamiętał też 
odpoczywający na ławeczce 
Ignacy Łukasiewicza z bu-
kietem tulipanów, który 8 
marca 2020r. obchodził swo-
je 198 urodziny!



   XVII SESJA RADY MIASTA GORLICE   XVII SESJA RADY MIASTA GORLICE
To były wyjątkowe obrady

Obecne warunki w wielu dzie-
dzinach życia wymuszają eks-
traordynaryjne rozwiązania. 
31 marca br., na wyjątkowych 
zasadach odbyła się XVII Se-
sja Rady Miasta, która pro-
wadzona była online, a Radni 
głosowali zdalnie.  
Na sali obrad znaleźli się 
Przewodniczący Rady  Ro-
bert Ryndak, Burmistrz Ra-
fał Kukla, Wiceburmistrz 
Łukasz Bałajewicz, Sekre-
tarz Daniel Janeczek oraz 
Skarbnik Edyta Szilder.  
Podczas sesji zajęto się kwe-
stiami najbardziej potrzebny-
mi dla funkcjonowania Miasta. 
Radni głosowali dziś m.in. w 
sprawie wyrażenia zgody na 

realizację projektu dotyczące-
go utworzenia i funkcjonowa-
nia na terenie miasta Gorlice 
Dziennego Domu Pobytu dla 
Seniorów, w sprawie ustale-
nia Regulaminu uczestnictwa 
mieszkańców w projekcie 
„Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez zastosowanie urzą-
dzeń grzewczych na paliwa 
gazowe lub biomasę w gmi-
nach członkowskich klastra 
energii „Biała - Ropa”.  
Na zakończenie obrad Bur-
mistrz podziękował Radnym 
za zaangażowanie i możli-
wość współpracy podczas 
zdalnej sesji, życząc jak naj-
szybszego powrotu do „nor-
malnego” trybu pracy. Za-
pewnił również, że na bieżąco 
analizuje potrzeby przedsię-

17 lutego 2020 roku.
•Spotkanie z przedstawicielem 
Muzeum Dwory Karwacjanów i 
Gładyszów w Gorlicach  dotyczące 
organizacji ,,Noworocznego Balu 
u Karwacjanów” dla dzieci, zapla-
nowanego na 19 lutego b.r. (R. 
Kukla).
•VIII Bal u Królowej Zimy w Miej-
skim Zespole Szkół nr 3 w Gorli-
cach (R. Kukla).
18 lutego 2020 roku.
•Spotkanie z Panią Katarzyną Wę-
grzyn-Madeją, Zastępcą Dyrek-
tora Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Krakowie, dotyczące bieżących 
i planowanych inwestycji drogo-
wych w Gorlicach (Kraków, R. Ku-
kla).
19 lutego 2020 roku.
•,,Noworoczny Bal u Karwacja-
nów” zorganizowany dla dzieci  w 
Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów 
w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie karnawałowe ,,Babski 
comber” na zaproszenie Uniwer-
sytetu Złotego Wieku w Gorlicach 
(R. Kukla).
20 lutego 2020 roku.
•Spotkanie pod hasłem ,,Czwartek 

tłusty na 102”w Miejskim Przed-
szkolu Nr 4 w Gorlicach (R. Kukla).
21 lutego 2020 roku.
•Spotkanie z proboszczem Parafii 
p.w. NNMP w Gorlicach, w spra-
wie zagospodarowania  odpadów 
komunalnych na terenie obiektów 
stanowiących własność Parafii (R. 
Kukla).
•Okolicznościowa zbiórka z okazji 
zakończenia służby  Komendanta 
Powiatowego Policji Pana Krzysz-
tofa Tybora (R. Kukla).
•Wystawa dorobku artystycznego 
Wychowanków Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gorlicach (R. Ku-
kla).
22 lutego 2020 roku.
•XIX Charytatywny Bal Noworocz-
ny zorganizowany na rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych oraz Kuchni 
dla ubogich Caritas w Gorlicach (R. 
Kukla).
25 lutego 2020 roku.
•Narada roczna podsumowująca 
działalność Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorlicach za 2019 rok (R. Kukla).
•Czytanie Legendy ,,O Smoku Wa-
welskim” w Miejskim Przedszkolu 

Nr 3 w Gorlicach, w ramach ogól-
nopolskiego projektu ,,Czytające 
przedszkolaki” (R. Kukla).
•Spotkanie okolicznościowe pod 
hasłem ,,Śledzik u Długoszów’’ na 
zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 6 
,,Zawodzie” w Gorlicach (Ł. Bała-
jewicz).
27 lutego 2020 roku.
•Posiedzenie Zarządu Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
•Sesja Związku Gmin Ziemi Gorlic-
kiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
28 lutego 2020 roku.
•Uroczyste otwarcie nowego loka-
lu Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej przy ulicy Niepodległości 
5A w Gorlicach (R. Kukla).
29 lutego 2020 roku.
•Oficjalne rozpoczęcie Diecezjal-
nego Turnieju Eliminacyjnego Mi-
strzostw Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży w piłce siatkowej (R. 
Kukla).
•Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji 10-lecia działalności Restauracji 
Stary Dworzec (R. Kukla).
1 marca 2020 roku.
•Uroczyste obchody Narodowego 

Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
w Stulecie Odzyskania Niepodle-
głości (Ł. Bałajewicz).
3 marca 2020 roku.
•Uroczyste podpisanie umowy na 
dofinansowanie projektu Miasta 
Gorlice ,,Poznaj geologiczne skar-
by pogranicza polsko-słowackiego” 
w ramach programu Interreg V-A 
Polska-Słowacja 2014-2020 (Jasło, 
R. Kukla). 
Umowa opiewa na kwotę ponad 
250 000 zł, z czego 83,35% sta-
nowi dofinansowanie z programu 
współpracy transgranicznej, 5% 
z budżetu państwa.  Partnerem 
projektu jest miasto partnerskie 
Bardejów.
•Wizyta Prezesa Zarządu Akade-
mickiego Koła PCK i Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi przy Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
dotycząca współpracy przy organi-
zacji biegu (R. Kukla).
5 marca 2020 roku. 
•Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji ,,Dnia Kobiet” na zaproszenie 
Gorlickiego Stowarzyszenia Senio-
rów w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie przygotowawcze  w 

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

biorców oraz zakres wsparcia 
i środki jakie miasto będzie 
mogło przeznaczyć na pomoc 
dla nich. Jednocześnie pod-
kreślił, że należy poczekać na 
ostateczny kształt ustawy an-
tykryzysowej, której projekt 
zawiera kilka istotnych prze-
pisów skierowanych do sa-

morządu. O rozsądek w naj-
bliższym czasie zaapelował do 
mieszkańców Przewodniczący 
Rady Miasta, który złożył też 
wszystkim wielkanocne ży-
czenia. 

marzec 202010
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sprawie projektu Strategii Rozwoju 
Województwa ,,Małopolska 2030” 
z udziałem wójtów, burmistrzów z 
Powiatu Gorlickiego zorganizowa-
ne w Starostwie Powiatowym w 
Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
6 marca 2020 roku.
•Spotkanie okolicznościowe w 
okazji ,,Dnia Kobiet” połączone z 
wykładem Pana Janusza Sepioła 
pt. ,,Kobiety Napoleona” na zapro-
szenie Uniwersytetu Złotego Wie-
ku w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie konsultacyjne dotyczą-
ce Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa ,,Małopolska 2030” z udzia-
łem przedstawicieli samorządów 
Powiatu Gorlickiego,  Jasielskiego 
oraz Województwa Małopolskiego 
(R. Kukla).
•Spotkanie robocze z dyrektorem 
OSiR w sprawie termomoderni-
zacji budynku krytej pływalni (R. 
Kukla).
•Okolicznościowe pożegnalne spo-
tkanie z okazji zakończenia służby 

w Policji Pana Piotra Prokipczaka, 
Zastępcy Komendanta Policji oraz 
Pana Krzysztofa Tybora, Komen-
danta Policji w Gorlicach (R. Ku-
kla).
7 marca 2020 roku.
•Oficjalne otwarcie XXVI Między-
narodowego Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej Drużyn Sędziowskich 
(Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji ,,Dnia Kobiet” na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 3 ,,Kromera’’ w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
•Uroczyste spotkanie z okazji 
,,Dnia Kobiet” na zaproszenie Miej-
skiego Koła Gospodyń w Gorlicach 
(Ł. Bałajewicz).
8 marca 2020 roku.
•Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji ,,Dnia Kobiet” na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 12 ,,Krasińskie-
go” i Zarządu Osiedla Nr 6 ,,Zawo-
dzie” w Gorlicach ( Ł. Bałajewicz).
9 marca 2020 roku.
•Spotkanie okolicznościowe z oka-

zji ,,Dnia Kobiet” na zaproszenie 
Seniorów z Klubu Seniora w Gor-
licach (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji ,,Dnia Kobiet” na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 5 ,,Osiedle 
Młodych” w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji ,,Dnia Kobiet” na zaproszenie 
TPD w Gorlicach (R. Kukla).
•Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji ,,Dnia Kobiet” na zaproszenie 
Zarządu Osiedla nr 2 ,,Magdalena’’ 
w Gorlicach (R. Kukla).
10 marca 2020 roku.
•Spotkanie  z Ministrem Panem 
Waldemarem Izdebskim, Głównym 
Geodetą Kraju, przy udziale Wój-
tów, Burmistrzów Ziemi Gorlickiej, 
w sprawie modernizacji i utworze-
nia baz danych ewidencji gruntów i 
budynków (EGIB), obiektów topo-
graficznych (BDOT 500) oraz geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu (GESUT) służące uporząd-
kowaniu i poprawie zasobu geode-

zyjnego w Powiecie Gorlickim (R. 
Kukla).
•Uroczyste otwarcie Finałów woje-
wódzkich w  koszykówce chłopców 
w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w 
Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie okolicznościowe z oka-
zji ,,Dnia Kobiet” na zaproszenie 
Zarządu Osiedla Nr 4 ,,Krasińskie-
go” w Gorlicach (R. Kukla).
11 marca 2020 roku.
•Spotkanie z dyrektorami miej-
skich placówek oświatowych oraz 
instytucji kultury w związku z sytu-
acją  dotyczącą zagrożenia korona-
wirusem (Ł. Bałajewicz).
•Spotkanie z kierownikami wydzia-
łów i koordynatorami biur Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach, w  związku 
z sytuacją zagrożenia koronawiru-
sem (Ł. Bałajewicz).
11-12 marca 2020 roku.
•Sesja szkoleniowa Forum Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Mało-
polski (R. Kukla).

Joanna Bubak interpelowała 
w sprawie wymiany drzwi 
wejściowych do Świetlicy 
Osiedlowej przy ulicy Wys-
zyńskiego
Odpowiadając na wniosek z 17 
lutego 2020 roku informuję, że 
wymiana drzwi wejściowych do 
Świetlicy Osiedlowej przy ulicy 
Wyszyńskiego 35 została wpisana 
do planu remontów na 2020 rok 
i zostanie zrealizowana po rozstr-
zygnięciu przetargu na przedmio-
towe roboty.
Interpelowała też w kwes-
tii zbiórki zbędnej odzieży i 
mebli na rzecz potrzebują-
cych mieszkańców
W odpowiedzi na Pani interpelację 
złożoną w dniu 17 lutego 2020 
roku w sprawie zorganizowania 
na terenie miasta Gorlice zbiórki 
zbędnej odzieży i mebli na rzecz 
potrzebujących mieszkańców 
- uprzejmie informuję, że zbiór-

kę używanej odzieży prowadzi 
na terenie m.in. naszego miasta 
Małopolski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża. W 
kontenerach PCK gromadzone są 
tekstylia, a środki pozyskane ze 
sprzedaży zebranych ubrań, poś-
cieli itp. przeznaczone zostają na 
obsługę projektów pomocowych, 
edukacyjnych oraz bieżącą 
działalność statutową. Natomiast 
pomysł zbiórki zbędnych mebli 
jest godny rozważenia i wprowa-
dzenia w życie. Istotnym elemen-
tem organizacyjnym realizacji 
tego projektu jest pozyskanie na 
ten cel środków finansowych, za-
bezpieczenie odpowiedniej hali, 
obsługi oraz dystrybucji. W związ-
ku z powyższym podejmiemy sta-
rania związane z pozyskaniem 
środków zewnętrznych i technicz-
nym rozwiązaniem zbiórki.

Radni Lucyna Jamro, Jolanta 

Dobek i Tomasz Szczepanik 
interpelowali w sprawie zor-
ganizowania merytoryczne-
go spotkania dotyczącego 
poszukiwania rozwiązania 
obecnych problemów komu-
nikacyjnych naszego Miasta
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 20 lutego 2020 roku w 
sprawie zorganizowania meryto-
rycznego spotkania dotyczącego 
poszukiwania rozwiązania obec-
nych problemów komunikacyj-
nych naszego Miasta uprzejmie 
informuję, że w pełni popieram 
organizację takiego spotkania 
roboczego. Poczynię działania w 
celu określenia terminu spotkania 
z przedstawicielami m. in. Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich, Powiatowym Zarzą-
dem Dróg, Parlamentarzystami 
oraz Radnymi Wojewódzkimi aby 
wszystkie strony mogły uczestnic-
zyć w nim. O terminie poinformu-
ję odrębnym pismem.

Ryszard Ludwin złożył inter-
pelację dotyczącą gospoda-
rowania odpadami komunal-
nymi w kontekście 
funkcjonowania I rozbudowy 
Elektrociepłowni Gorlice
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną dnia 20 lutego 2020 r., 
dotyczącą gospodarowania od-
padami komunalnymi w kon-
tekście funkcjonowania I rozbu-
dowy Elektrociepłowni Gorlice 
Sp. z o.o, uprzejmie informuję, iż 
Miasto Gorlice na chwilę obecną 
nie posiada środków finansowych 
pozwalających na zwiększenie 
udziałów Miasta w ww. Spółce. 
Niemniej jednak, Miasto Gorlice, 
jako mniejszościowy udziałowiec, 
będzie monitorować rozwój i 
modernizacje elektrociepłowni. 
Zakład ten, niezależnie od tego 
kto jest udziałowcem większoś-
ciowym, z uwagi na wymogi wy-
nikające z przepisów prawnych 
dotyczących ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza musi 
planować realizować niezbędne 
działania modernizacyjne by móc 
funkcjonować. Odnosząc się do 
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podniesionej kwestii upatrywa-
nia możliwości rozwiązania prob-
lemów związanych ze wzrostem 
kosztów gospodarowania od-
padami komunalnymi poprzez 
włączenie w system gospodarki 
odpadami Elektrociepłowni Gor-
lice jako zakładu przetwarzania 
odpadów (spalarni lub wspó-
łspalarni odpadów) informuje, iż 
Elektrociepłownia Gorlice sp.z oo. 
w 2011 . uzyskała decyzje o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia pn. „Mo-
dernizacja Elektrociepłowni Gorli-
ce polegająca na budowie nowe-
go bloku parowego opalanego 
zmieszanymi odpadami komunal-
nymi lub RDF“. Niestety obecnie 
na podstawie ww. decyzji nie ma 
możliwości uzyskać zezwolenia na 
realizację inwestycji, gdyż okres 
w jakim było to możliwe minął po 
upływie 6 lat od dnia, w którym 
decyzja stała się ostateczna.  
Ponadto zgodnie ze zmianą 
wprowadzona w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
obwiązującą od 6 września 2019 
r. udział masy termicznie przek-
ształcanych odpadów komunal-
nych odpadów pochodzących z 
przetwarzania odpadów komunal-
nych na terenie kraju w stosunku 
do masy wytworzonych odpadów 
komunalnych na terenie kraju nie 
może przekraczać 30%, a insta-
lacje do termicznego przetwar-
zania odpadów komunalnych lub 
odpadów pochodzących z pr-
zetwarzania odpadów komunal-
nych, aby móc uzyskać niezbędne 
do realizacji decyzje, zezwolenia 
i pozwolenia muszą być ujęte na 
liście, która będzie określona w 
drodze rozporządzenia przez mi-
nistra właściwego do spraw śro-
dowiska. W związku z powyższym 
podejmowanie działań zmierzają-
cych do zwiększenia udziałów 
Miasta Gorlice w Elektrociepłowni 
Gorlice Sp. z o.o. celem osiągnię-
cia uniezależnienia się Miasta 
Gorlice od podmiotów zewnętrz-
nych w zakresie gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi jest 
obarczone dużym ryzykiem, gdyż 
ww. efekt w ten sposób nie jest 
możliwy do osiągnięcia.

Adam Piechowicz złożył in-
terpelację w sprawie w roz-
budowy parkingu przy ul. Ar-
mii Krajowej
W odpowiedzi na interpelacje z 
dnia 20.02.2020 roku w sprawie 
rozbudowy parkingu przy ul. Ar-
mii Krajowej informuję, że zada-
nie nie jest ujęte do realizacji w 
budżecie Miasta na 2020 rok. W 
przypadku wystąpienia wolnych 
środków finansowych w trakcie 
roku budżetowego rozważę moż-
liwość wyasygnowania funduszy 
na sporządzenie dokumentacji 
projektowej na to zadanie, lub 
postaram się wprowadzić to zada-
nie do przyszłorocznego budżetu.

Beata Szarowicz interpe-
lowała w sprawie montażu 
progów zwalniających w cią-
gu ulicy Hallera
W odpowiedzi na interpelację z 
dnia 20.02.2020 roku dotyczącą 
montażu progów zwalniających 
w ciągu ulicy Hallera na osiedlu 
domów wielorodzinnych infor-
muję, że montaż progów zwal-
niających poprzedzony musi być 
wykonaniem projektu organizacji 
ruchu oraz zapewnieniem środ-
ków w budżecie miasta na ten 
cel. Na chwilę obecną zadanie nie 
jest ujęte w budżecie tym bar-
dziej, że w przypadku ingerencji 
w nawierzchnie asfaltobetonowe 
Miasto utraci gwarancje na pr-
zebudowane drogi. Pragnę także 
przypomnieć, że teren osiedla 
znajduje się w strefie ograniczo-
nej prędkości do 30 km/godz ( 
znak B 43). Progi montowane 
są na śrubach wwiercanych w 
nawierzchnię, co powoduje jej 
niszczenie ( woda w okresie zi-
mowym rozsadza asfaltobeton). 
Progi zwalniające utrudniają 
swobodny odpływ wód opa-
dowych z powierzchni ulicy, a 
w okresie zimowym utrudniają 
odśnieżanie. Z dotychczasowych 
doświadczeń w eksploatacji 
progów zwalniających wynika, 
że corocznie należy wymieniać 
mocowania progów najbardziej 
narażonych na wstrząsy eksplo-
atacyjne. Wstrząsy i drgania są 
uciążliwe dla najbliższych posesji. 
Występuje także ponadnorma-

tywna emisja spalin tuż po pr-
zekroczeniu progu. Dodatkowo 
progi stanowią zagrożenie dla 
rowerzystów oraz innych kierują-
cych pojazdami jednośladowymi. 
W związku z powyższym infor-
muje, że wniosek nie może być 
załatwiony pozytywnie.

Tomasz Szczepanik złożył 
interpelację w sprawie w 
sprawie realizacji zadania 
ogólnomiejskiego w ramach 
budżetu obywatelskiego na 
rok 2020
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną ha Sesji Rady Miasta 
w dniu 20 lutego 2020 roku w 
sprawie realizacji zadania ogólno 
miejskiego w ramach budżetu 
obywatelskiego na rok 2020 upr-
zejmie informuję, że w przygo-
towaniu są materiały pozwalające 
na wszczęcie postępowania prze-
targowego. Na bieżąco opis pr-
zedmiotu zamówienia jest konsul-
towany z przedstawicielem grupy 
inicjującej zadania celem jego 
przygotowania tak aby spełniało 
oczekiwania wnioskujących. 
W trakcie analizy wniosku na 
etapie kwalifikacji tematów do 
głosowania nie było przeciwwska-
zań do zrealizowania zadania. Po 
konsultacjach z organem adminis-
tracji architektoniczno - budowla-
nej zaszła konieczność do ogra-
niczenia ilości działek, na których 
planowana była inwestycja. Cały 
czas opis przedmiotu zamówienia 
jest konsultowany ze znawcami 
zręcznościowej jazdy na rowe-
rze. W trakcie tych uzgodnień 
z pętli zjazdowo-podjazdowej o 
długości około 2 km oraz odcinka 
o długości około 100 m do nauki 
skakania, przed ograniczeniem 
powierzchni, pomysł ewoluował 
do projektu powstania 4 tras w 
tym jednej podjazowej i trzech 
zjazdowych o stopniu łatwym, 
średniozaawansowanym i trud-
nym, z odpowiednią ilością ele-
mentów zręcznościowych wraz 
z dodatkowymi przyrządami do 
nauki jazdy na tylnym kole. Po-
nadto zasugerowano ze strony 
Miasta utworzenie miejsca od-
poczynku wraz z wyposażenie w 
małą architekturę. Pragnę zazna-

czyć, że robimy wszystko aby za-
danie w końcowym odbiorze było 
atrakcyjne zarówno dla znawców i 
koneserów jazdy ekstremalnej na 
rowerze jak i dla każdego chcące-
go spróbować swoich możliwości 
na przedmiotowej trasie. 
Wykonanie wnioskowanego zada-
nia z pewnością pozytywnie wpły-
nie na posiadaną ofertę sportową 
naszego Miasta. 
W najbliższym czasie planujemy 
przeprowadzić postępowania pr-
zetargowe aby zadanie mogło zo-
stać zrealizowane na jesień tego 
roku.

Jan Wojnarski interpelował w 
sprawie podjęcia starań pr-
zejęcia gruntu na drogę w 
kierunku ogródków 
działkowych
Opowiadając na Pana interpe-
lację z dnia 20 lutego 2020 r. w 
sprawie podjęcia starań przejęcia 
gruntu na drogę w kierunku ogró-
dków działkowych i zabudowań 
pana Gruszkowskiego przy ul. 
Dukielskiej bocznej uprzejmie wy-
jaśniam, iż starania takie zostały 
podjęte już w roku 2017. Nieste-
ty, nie przyniosły one spodziewa-
nego rezultatu, gdyż większość 
właścicieli nieruchomości zajętych 
pod drogę nie odpowiedziało na 
nasze wystąpienia. 
Jedynie Nadleśnictwo Gorlice 
oraz Pan Zbigniew Najbar wyrazili 
zgodę na zbycie swych działek na 
rzecz miasta. Nabycie tych dwóch 
działek nie przyniosłoby jednak 
oczekiwanego efektu w postaci 
zapewnienia ciągłości całej dro-
gi, dlatego nie skorzystano z ich 
propozycji. Warunkiem podjęcia 
regulacji stanu prawnego przed-
miotowej drogi jest wyrażona na 
piśmie zgoda wszystkich właś-
cicieli na zbycie na rzecz Miasta 
Gorlice nieruchomości zajętych 
pod drogę. Jednocześnie infor-
muję, że ponownie wystąpię z 
prośbą o zbycie swego terenu do 
tych właścicieli, którzy dotychczas 
nie byli zainteresowani tą sprawą, 
licząc na Pańską pomoc w uzyska-
niu potrzebnych zgód.



Z radością informujemy, że projekt 
Miasta Gorlice „Poznaj geologiczne 
skarby pogranicza polsko-słowackie-
go” uzyskał dofinansowanie z Progra-
mu Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020. 3 marca br. w Starostwie 
Powiatowym w Jaśle, umowę na jego 
realizację podpisali burmistrz Rafał 
Kukla, skarbnik Edyta Szilder oraz wi-
ceprezes Zarządu Stowarzyszenia Eu-
roregion Karpacki Dawid Lasek.
Projekt opiewa na kwotę 59.980,95 € 
(ponad 250 000 zł), z czego 83,35% 
(49.994,12 €) stanowi dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, a 5% (2.999,04 €) z 
budżetu państwa. Partnerem projektu 
jest Bardejów, z którym od 1999 roku 
łączy nas umowa partnerska.
Najważniejszym elementem pro-
jektu będzie spektakl świetlno-
-laserowy „Światło z Ziemi”. Do-
datkowo zorganizujemy konferencję 
popularnonaukową z zakresu geotury-
styki, wydamy piękny album – pamiąt-
kę z naszego regionu. Zaangażujemy 
także znanego influencera do promocji 
naszego miasta. Poza tym będzie moż-
na zobaczyć mobilną wystawę zdjęć 
atrakcji pogranicza gorlicko-bardejow-
skiego. - mówi burmistrz Rafał Kukla.
Dzięki realizowanym przez nas pro-
jektom, Gorlice są coraz bardziej roz-
poznawalne na turystycznej mapie 
Polski. Szczególnie zależy nam na tym, 
aby promocja miała zasięg nie tylko 
ogólnopolski, ale także międzynarodo-
wy, stąd realizacja projektów transgra-
nicznych. - dodaje.
Skąd pomysł na projekt?
Pogranicze gorlicko-bardejowskie bo-
gate jest w zasoby geologiczne: ropę 
naftową i wodę mineralną. Gorlice to 
kolebka przemysłu naftowego, gdzie 
powstawały pierwsze na świecie ko-
panki i kopalnie ropy naftowej, a w 
1854 r., dzięki Ignacemu Łukasie-
wiczowi, zapłonęła pierwsza uliczna 
lampa naftowa, natomiast Bardejów 
to miejscowość uzdrowiskowa, ze 
źródłami wód mineralnych. Pograni-
cze polsko-słowackie w rejonie Gorlic 
i Bardejova to teren niepowtarzalny, 
mentalnie i językowo bliski, mający 
wspólną historię, kulturę i tradycję. 
Łączy nas również chęć rozwoju tury-
styki w naszym regionie, stąd kolejny 
wspólny projekt. Przypomnijmy, w 
2018 roku, nasze miasta realizowały 
projekt „Geoturystyka szansą na roz-
wój pogranicza polsko-słowackiego”, 
w ramach którego zorganizowaliśmy 
Festiwal Światła oraz szkolenie dla 
przewodników, przeprowadziliśmy 
kampanię promocyjną w mediach 
ogólnopolskich i wydaliśmy przewod-
nik po atrakcjach geologicznych.
Co zakłada projekt „Poznaj geolo-

giczne skarby pogranicza polsko-
-słowackiego”?
Spektakl „Światło z Ziemi”
Areną niezwykłego pokazu będzie za-
bytkowy Park Miejski w Gorlicach, po-
łożony w widłach rzek Ropy i Sękówki. 
W przestrzeni parku zlokalizowane zo-
staną urządzenia pozwalające na zdal-
ną zmianę kierunku świecenia wiązki 
światła, barw oraz stosowania różnych 
efektów. Pokaz będzie  widowiskiem, 
które przeniesie widzów w świat pełen 
barw, światła i muzyki, z bogatą histo-
rią w tle. Szczegóły wydarzenia niech 
na razie pozostaną niespodzianką.
Artystyczne spojrzenie na geolo-
gię, czyli atrakcje pogranicza ma-
lowane światłem
Album i mobilna wystawa. Wydany zo-
stanie wyjątkowy album ze zdjęciami 
atrakcji pogranicza. W publikacji znaj-
dą się zdjęcia z każdej z 4 pór roku, 
ukazując zmiany w krajobrazie ziemi 
gorlicko-bardejowskiej. Album zosta-
nie wydany w języku polskim, słowac-
kim i angielskim. Fotografie posłużą 
także za materiał do stworzenia mo-
bilnej wystawy, która składała się bę-
dzie z wybranych fotografii wydruko-
wanych w dużym formacie. Wystawa 
w ciągu roku odwiedzi trzy instytucje 
kultury na pograniczu.
Influence marketing w promocji 
pogranicza
Celem zadania jest wykorzystanie in-
fluence marketingu w promocji pogra-
nicza z naciskiem na atrakcje geotury-
styczne, rozwój przemysłu naftowego 
i działalność Ignacego Łukasiewicza. 
Projekt zakłada udział znanego i 
wpływowego influencera (blogera lub 
youtubera itp.), działającego w me-
diach społecznościowych, zajmują-
cego się tematyką podróżniczą, w 
tym także tematyką historyczną. In-
fluencer w trakcie pobytu na Ziemi 
Gorlickiej stworzy materiał filmowy, 
który udostępni na swoim kanale spo-
łecznościowym, tym samym promując 
Gorlice wśród potencjalnych turystów.
Organizacja konferencji popular-
nonaukowej
W ślad za popularyzacją tematu geo-
logii i geoturystyki planujemy przepro-
wadzenie jednodniowej konferencji o 
charakterze popularnonaukowym. W 
ramach wydarzenia odbędą się pane-
le wykładowe, poprowadzone przez 
wykładowców i ekspertów, porusza-
jące zagadnienia z dziedziny geologii 
oraz geologicznych atrakcji pogranicza 
gorlicko – bardejowskiego, w sposób 
przystępny dla każdego - nawet zu-
pełnych laików.
Projekt będzie realizowany 1 stycznia 
2020 do 31  grudnia 2020 r.
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Ministerstwo Funduszy i Polityki Re-
gionalnej oraz Województwo Pod-
karpackie podpisały umowę o dofi-
nansowanie projektu „Modernizacja 
połączeń komunikacyjnych w rejonie 
Svidnik, Stropkov i Jasło”. Zakres in-
westycji po stronie polskiej obejmuje 
modernizację podkarpackiego odcin-
ka drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice 
– Nowy Żmigród – Dukla w kilome-
trażu 21+475 - 28+967. Całkowita 
długość odcinka wynosi 7,274 km.
Projekt został przygotowany jako 
wspólne przedsięwzięcie Wojewódz-
twa Podkarpackiego i Kraju Preszow-
skiego. Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie przy tej 
inwestycji działa w roli lidera, a jego 
słowackim partnerem jest Správa 

a údržba ciest Prešovského samo-
správneho kraja.
Całkowita wartość projektu: 6 172 
831,60 euro.
Zadanie inwestycyjne jest konty-
nuacją modernizacji drogi 993 na 
odcinku Gorlice – Nowy Żmigród, 
zapoczątkowanej w ub. roku przez 
budowę nowych mostów w Kłopotni-
cy i Pielgrzymce.
Po stronie słowackiej zmodernizowa-
ny będzie odcinek drogi, znajdujący 
się na drodze II/556 między obszara-
mi ewidencyjnymi miejscowości Fijaš 
– Lomné.
Modernizacja odcinka DW 993 po 
stronie Województwa Małopolskiego
Analogiczny projekt w ramach pro-
gramu INTERREG PL-SK 2014-2020 

realizuje na swoim odcinku drogi nr 
993 Województwo Małopolskie. 18 
marca 2020 r. został ogłoszony prze-
targ na modernizację odcinków DW 
993 Gorlice – Lipinki. Zamówienie 
obejmuje wykonanie robót budow-
lanych w zakresie modernizacji na-
stępujących odcinków DW 993 wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzy-
szącą:
- odcinek 1 – odc. 030 od km 
0+261,20 do km 1+949,00 o długo-
ści 1 656,21 m,
- odcinek 2 – odc. 040 od km 
0+504,80 do km 1+155,80 o długo-
ści 637,45 m,
- odcinek 3 – od odc. 040 km 
2+140,00 do odc. 060 km 0+016,55 
o długości 871,55 m.

Celem głównym projektu jest po-
prawa mobilności transgranicznej, 
ukierunkowanej na poprawę stanu 
komunikacji na polsko-słowackim 
obszarze transgranicznym, łącznie 
z ułatwieniem dostępu do obszaru 
transgranicznego oraz połączenie z 
siecią TEN-T po stronie słowackiej 
(D1, E371) oraz po stronie polskiej 
(DK 28, DK73, A4, S19).
Źródło: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ZDW 

Kraków, mat. własne

Umowa na modernizację odcinka DW nr 993 
Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla podpisana

37. Karpacki Wyścig 
Kurierów odwołany

To  oficjalne – Dni Gorlic 2020 
zostają odwołane – tym sa-
mym potwierdzamy wia-
domość, jakiej wielu z nas 
od dawna się spodziewało. 

Decyzja ta jest oczywiście 
podyktowana trwającą pan-
demią. Obecnie szczyt za-
chorowań prognozuje się na 
połowę maja.

Ta trudna sytuacja wyma-
ga od nas odpowiedzial-
ności i zdyscyplinowania. 
W obecnych warunkach, 
kiedy liczba zarażonych 

wciąż wzrasta, trudno pr-
zewidzieć, czy przeniesienie 
wydarzenia na inny termin 
będzie możliwe. Musimy 
skupić się przede wszystkim 
na przetrwaniu trwającej 
epidemii i zminimalizowaniu 
jej skutków, zarówno dla 
zdrowia, jak i gospodarki.
Odwołane zostają także im-
prezy towarzyszące: III Kla-
syczna Gorlicka Majówka, 
III Międzynarodowy Pół-
maraton „Bitwa pod Gorli-
cami“ Gorlice - Łużna oraz, 
zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami, Rekonstruk-
cja Bitwy pod Gorlicami w 
Sękowej.
Czas trwania epidemii zależy 
także od nas. Stosujmy się 
do obowiązujących zakazów 
i zaleceń, dbajmy o siebie i 
innych. Bądźmy społecznie 
odpowiedzialni, żebyśmy 
mogli niebawem ponownie 
razem świętować ważne dla 
Miasta daty!

W związku z obowiązującym na 
terenie Polski stanem epidemii, 
Zarząd Województwa Małopol-
skiego zdecydował o kolejnej 
zmianie harmonogramu 5. edycji 
Budżetu Obywatelskiego Woje-
wództwa Małopolskiego. Propo-
zycje zadań mieszkańcy będą 
mogli zgłaszać od 1 września do 
15 października 2020 roku. Gło-
sowanie zaplanowano na wiosnę 
2021 roku.

BO Małopolska: składanie zadań przeniesione na jesień
Pierwotnie nabór zadań do tego-
rocznej edycji BO Małopolska miał 
się rozpocząć 1 kwietnia. Dbając 
jednak o zdrowie i bezpieczeństwo 
mieszkańców, Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego zdecydował o 
przesunięciu tego etapu na jesień.
Zmiany pozwolą na normalne 
procedowanie budżetu obywatel-
skiego już po minięciu zagrożenia 
związanego z pandemią koronawi-
rusa. 



Zgodnie z Komunikatem Wydzia-
łu Rozgrywek PZPS, po 22 latach 
od założenia Klubu, po trzech 
kolejnych wygranych sezonach 
I ligi Małopolskiej, GKPS Gorlice 
ma szansę wystąpić na szczeblu 
centralnym. Decyzję podjęto ze 
względu na brak możliwości do-
kończenia rozgrywek na wszyst-
kich szczeblach.
Wystarczy tylko potwierdzić nasz 
udział w tych rozgrywkach i ma-

rzenia wielu pokoleń siatkarskich 
Gorlic się spełnią (a siatkówka w 
Gorlicach istniała na wysokim wo-
jewódzkim poziomie jeszcze przed 
erą GKPS-u jako GKS Glinik Gor-
lice).
W imieniu Zarządu Klubu pragnie-
my wszystkich zainteresowanych 
zapewnić, że zrobimy wszystko, 
aby to marzenie się zrealizowało. Brawo GKPS!
Źródło: GKPS Gorlice

GKPS Gorlice w II lidze

1 marca br. w Wieliszewie woj. Ma-
zowieckie odbyły się I Halowe Zawody 
Sportowo - Pożarnicze o Puchar Wój-
ta Gminy Wieliszew. Wśród 12 drużyn 
męskich oraz 4 żeńskich znalazła się 
także drużyna MDP Zagórzany składzie: 
Daria Dutka, Amelia Pyrcioch, Kacper 
Sierant, Kacper Dziki, Bartosz Dziki, 
Kacper Kukla, Miłosz Grabowski, Rafał 
Szpyrka i Mikołaj Pyrcioch.
Za przygotowanie młodych adeptów 
pożarnictwa do turnieju odpowiedzialni 
byli członkowie zarządu OSP : dh Ja-
nusz Pyrcioch oraz dh Mateusz Firszt. 

Po trzech konkurencjach: teście wied-
zy, biegu sztafetowym oraz ćwiczeniu 
bojowym - reprezentanci powiatu  - 
gorlickiego ostatecznie uplasowali się 
na 2 miejscu! Główna nagroda za to 
miejsce to bon o wartości 500 zł do 
sklepu Decathlon.
Wyjazd nie byłby możliwy bez wspar-
cia lokalnych samorządów oraz przed-
siębiorców. Druhowie dziękują Panu 
Janowi Przybylskiemu Wójtowi Gminy 
Gorlice - za sfinansowanie kosztów 
transportu, Urzędowi Miasta w Gor-
licach za przekazanie gadżetów dla 

zawodników oraz za przygotowanie 
pamiątkowego upominku dla organiza-
torów turnieju. Pomoc zaoferowały też 
firmy:
- Zagmet 2 S.C. - Janusz Pyrcioch, An-
drzej Taraba
- Meblo - Styl - Marek Kurzawa, Tomasz 
Kozień
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37. Karpacki Wyścig 
Kurierów odwołany

Wobec pandemii koronawirusa COVID-19, po konsultacji z krajowymi i 
zagranicznymi partnerami wydarzenia, podjęto decyzję o odwołaniu wyś-
cigu kolarskiego pamięci Wacława Felczaka, zaplanowanego w dniach 28 
kwietnia – 3 maja 2020 roku. Podczas etapu w Krynicy Zdrój do Tarnowa 
kolarze mieli jechać przez Ziemię Gorlicką. Źródło: www.malopolska.pl

7 marca br., na terenie Hali 
Sportowej OSiR w Gorlicach, 
odbył się XXVI Międzynarodo-
wy Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Drużyn Sędziowskich.
W uroczystym rozpoczęciu wy-
darzenia w imieniu Burmistrza 
Rafała Kukli wziął udział jego 

Zastępca Łukasz Bałajewicz. 
Starostwo reprezentował wice-
przewodniczący Rady Powiatu 
Roman Dziubina.
Przy okazji Turnieju obcho-
dzono jubileusz pracy kilku 
sędziów – Sebastian Krok 
przeprowadził 300 spotkań, 

Andrzej Moroń – 500, Roman 
Przepióra – 1000, Jan Król i 
Piotr Firlit po 1500 meczów.
W dalszej części turnieju, 
w zmaganiach sportowych 
zmierzyły się drużyny Komisji 
Sędziowskich z Bardejova, Li-
manowej, Nowego Targu, No-

wego Sącza, Krosna, Dębicy, 
Wieliczki oraz Gorlic.
Zwyciężyła drużyna Kolegium z 
Tarnowa, która w finale pewnie 
(4:1) pokonała ekipę z Barde-
jova.

XXVI Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Sędziowskich

- Lider Market - Państwo Augustyn
Strażacy kierują podziękowania również do 
opiekuna MDP Wieliszew - Pawła Kuny za 
zaproszenie oraz pomoc na każdym etapie 
organizacji wyjazdu.
fot: Piotr Mostowiec
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