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18 marca 2006 roku, czyli 15 
lat temu, w Dworze Karwac-
janów w Gorlicach, odbyła się 
uroczystość podpisania aktu 
o partnerstwie.
W imieniu społeczności miast 
podpisy na dokumencie 
złożyli ówcześni przedstawi-
ciele władz: Burmistrz Miasta 
Gorlice Kazimierz Sterkowicz, 

To święto Gorlic i Nyíregyházy

a także zastępca Prezydenta 
Miasta Nyíregyháza Tukacs 
István.
Nieformalna współpraca mię-
dzy Gorlicami a Nyíregyházą 
rozpoczęła się w 1987 r. Pod-
pisanie aktu partnerskiego 
było ukoronowaniem długie-
go, wielostronnego procesu, 
który zbliżył nasze miasta.

Ze względu na nowe, coraz 
bardziej restrykcyjne obos-
trzenia oraz niepewną sy-
tuację co do ich luzowania, 
jesteśmy zmuszeni zrezyg-

nować z obchodów imienin 
naszego Miasta w tradycyj-
nym majowym terminie. Z 
niecierpliwością czekamy na 
powrót wydarzeń kultural-

nych zarówno tych dużych, 
jak i mniejszych i liczymy, że 
organizacja Dni Gorlic będzie 
możliwa w okresie wakacyj-
nym.

Przygotowanie tak duże-
go przedsięwzięcia wyma-
ga podjęcia prac z dużym 
wyprzedzeniem oraz podpi-
sywania wiążących umów. 
Wprowadzone od soboty 20 
marca obostrzenia oraz brak 
jasnych deklaracji co do ich 
zniesienia, sprawiają, że pla-
nowanie Dni Gorlic w majowy 
weekend staje się wysoce ry-
zykowne, a wręcz niemożliwe 
do zrealizowania. Ich później-
sze odwołanie wiązałoby się 
z wieloma konsekwencjami, 
włącznie z finansowymi.
Jesteśmy zdeterminowani, by 
zorganizować Dni Gorlic w in-
nym terminie i jeśli pozwolą 
na to rządowe rozporządzenia 
i czas, zrobimy wszystko, aby 
w tym roku wspólnie śwę-
tować.

Z okazji tej rocznicy przygotowaliśmy życzenia dla naszych węgierskich 
przyjaciół w formie video. Za pomoc w ich przygotowaniu serdecznie 
dziękujemy Paniom z Kwartetu Galicyjskiego, który zadbały o jego 
ścieżkę dźwiękową – mówi burmistrz Rafał Kukla. Niestety na chwilę 
obecną nie mamy możliwości bezpośredniego spotkania z przedstawi-
cielami Nyíregyházy. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas po-
zdrowienia z Gorlic – Miasta Światła, wywołają uśmiech na twarzach w 
tym trudnym dla wszystkich czasie epidemii i izolacji – dodaje.
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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 – 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 PROMOCJI
Wojciech Zapłata – Kierownik

WYDZIAŁ GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIENIA

Teresa Wrona – Kierownik

URZĄD STANU CYWILNEGO
I SPRAW OBYWATELSKICH

Małgorzata Tenerowicz – Kierownik

BIURO WSPARCIA RODZIN

BIURO AUDYTU I KONTROLI

BIURO FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH

BIURO BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA
tel. 18 355 12 89

Krzysztof Tybor– 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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26 marca br., przed budynkiem 
Ratusza, zaprezentowana zo-
stała wystawa „TU rodziła się 
Solidarność”, przygotowana w 
ramach obchodów 40. rocznicy 
powstania „Solidarności” przez 
Instytut Pamięci Narodowej. 
W otwarciu wystawy udział wzię-
li: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Dyrektor IPN Oddział w 
Krakowie Filip Musiał, Kierow-
nik Delegatury „Solidarności“ w 
Gorlicach Krzysztof Kotowicz, 
Przewodniczący KM NSZZ „So-
lidarność „Glinik“ Marek Bugno, 
reprezentanci Instytutu Pamięci 
Narodowej, działacze gorlickiej 
„Solidarności“, a także przed-
stawiciele mediów.
Ekspozycja, różniąca się częś-
ciami regionalnymi i lokalnymi, 
odsłonięta została równocześnie 

w kilkunastu miejscowościach 
rozsianych po całej Polsce,  
m.in. Gorzowie Wielkopolskim, 
Kluczborku, Częstochowie, Au-
gustowie, Elblągu.
Prezentowana w Gorlicach 
wystawa zawiera jeden z ek-
spozytorów dotyczący historii 
struktur „Solidarności“ w Gor-
licach, z 1980 roku.
Ekspozycje mają na celu 
ukazanie ogólnopolskich ma-
sowych strajków z lipca, sierp-
nia i września 1980 r. Wystawy 
składają się z części ogólno-
polskiej, części regionalnych 
oraz lokalnych, ukazujących 
powstawanie „Solidarności” w 
niemal każdym zakątku nasze-
go kraju. Teksty na panelach 
wystawowych są prezentowa-
ne w języku polskim i angiel-

Prezentacja wystawy 
„TU rodziła się Solidarność”

Gorlicka Odznaka Górska to nowy 
pomysł PTTK Gorlice na promowa-
nie Beskidu Niskiego i Ziemi Gor-
lickiej. Aby ją otrzymać, należy 
pokonać 15 szczytów od Góry Za-
mkowej po Lackową. Dodatkowo, 
dla wszystkich, którzy zdobędą 
wzniesienia z flagą Miasta Światła 
w ręku, przygotowaliśmy nie-
spodziankę.
Książeczkę Gorlickiej Odznaki 
Górskiej można nabyć w Pawi-
lonie Historii Miasta Gorlice oraz 
w oddziale PTTK Gorlice przy ul. 
Piłsudskiego. W specjalnie przygo-
towanej publikacji, szczyty ukaza-
ne zostały w interesujący sposób 
– niektóre mówią o geograficznym 
położeniu, inne upamiętniają his-
toryczne dzieje, wskazują natural-
ne osobliwości przyrodnicze lub 
ciekawe wydarzenia dotyczące da-
nego miejsca.
Potwierdzeniem zdobycia szczytów 
są pieczątki najbliższego obiektu 
turystycznego, fotografie zdobyw-
cy szczytu (lub punktu terenowe-
go) wykonane w charakterystycz-
nym jego miejscu. 
Aby otrzymać niespodziankę od 
Miasta Gorlice, należy przesłać 
zdjęcia dokumentujące zdobycie 

szczytów z flagą Gorlice Światła 
na adres: promocja@um.gorlice.
pl albo pokazać je pracownikowi 
Pawilonu Historii Miasta. Nagrodę 
będzie można odebrać również w 
Pawilonie.
Tym wszystkim, którzy nie posia-
dają gorlickiej flagi, przypomina-
my, że można ją nabyć w Pawilo-
nie Historii Miasta.
Wykaz szczytów:
• Góra Zamkowa – 424 m 

n.p.m.
• Góra Cmentarna – 357 m 

n.p.m.
• Pustki – 446 m n.p.m.
• Cieklinka – 512 m n.p.m.
• Maślana Góra – 753 m n.p.m.
• Chełm – 779 m n.p.m.
• Ferdel (wieża widokowa) – 

640 m n.p.m.
• Magura Wątkowska– 846 m 

n.p.m.
• Magura Małastowska – 813 

m n.p.m.
• Sucha Homola 708 m n.p.m.
• Rotunda – 771 m n.p.m.
• Jaworzyna Konieczniańska – 

881 m n.p.m.
• Kozie Żebro – 847 m n.p.m.
• Góra Jawor – 723 m n.p.m.
• Lackowa – 997 m n.p.m

skim.
Wystawa była prezentowana 
do 15 kwietnia 2021 roku, skąd 
przeniesiona została do Zakopa-
nego i Nowego Targu.

Zdobądź Gorlicką Odznakę Górską
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Akademia Ekonomiczno-Hu-
manistyczna w Warszawie 
ogłasza I Konkurs o Złote In-
deksy AEH z okazji 20-lecia ist-
nienia uczelni.
Wychodząc naprzeciw ambit-
nym, młodym osobom, które 
chciałyby kontynuować edu-
kację na szczeblu szkolnictwa 
wyższego, Akademia Ekono-
miczno-Humanistyczna w War-
szawie organizuje konkurs, 
w którym do wygrania jest 
aż 20 indeksów na studia na 

wybranym kierunku. Uczelnia 
w swojej ofercie posiada kie-
runki takie jak: psychologia, 
społeczeństwo smart city, pra-
wo, informatyka, zarządzanie, 
dziennikarstwo, politologia, 
sztuczna inteligencja i data 
science. Pełną ofertę uczelni 
znajdziecie na stronie https://
vizja.pl
Laureaci Konkursu nie tylko 
będą mieli możliwość studio-
wania przez rok zupełnie za 
darmo, ale również otrzymają 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY
I Konkurs o Złote Indeksy Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

atrakcyjne rabaty na kolejne 
lata studiów.
Uczelnia konkurs kieruje w 
stronę wszystkich tegorocz-
nych maturzystów z całej 
Polski.  Zadanie konkursowe 
to napisanie pracy na temat: 
„Pandemia – szanse i wyzwa-
nia”. Biorąc pod uwagę aktu-
alność tematu jesteśmy prze-
konani, że wielu z was zechce 
wziąć udział w konkursie. Z za-
łożenia Organizatorów temat 
konkursu ma na celu skłonie-
nie młodych ludzi do analizy 
obecnej sytuacji w Polsce i na 
świecie, a przede wszystkim 
do dostrzeżenia szans i moż-
liwości, jakie wiążą się z pan-
demią.
Prace konkursowe o objętości 
nie mniejszej niż 3000 słów i 
nie większej niż 8000 słów na-
leży przesłać wraz ze wszystki-
mi załącznikami na adres AEH 
w Warszawie do 30 maja 2021 
roku. Wyniki konkursu zosta-
ną ogłoszone najpóźniej 30 

czerwca 2021 roku, natomiast 
uroczyste wręczenie dyplo-
mów oraz indeksów odbędzie 
się podczas Inauguracji Roku 
Akademickiego 2021/2022 z 
zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego.
Konkurs został objęty hono-
rowym patronatem Marszałka 
Województwa Mazowieckie-
go Adama Struzika, Centrum 
Nauki Kopernik, Fundacji Edu-
kacyjnej PERSPEKTYWY oraz 
honorowym patronatem Bur-
mistrza Dzielnicy Wola, a także 
patronatami pracuj.pl oraz To-
warzystwa Edukacyjnego „Vi-
zja”. Szczegółowe informacje 
dotyczące konkursu o Złote 
Indeksy znajdziecie  na stronie 
https://indeks.vizja.pl/, a na 
wszystkie wasze pytania do-
tyczące konkursu z pewnością 
odpowie Komitet Organizacyj-
ny (e-mail: konkurs@vizja.pl).
Maturzyści – do dzieła!
Tekst: AEH w Warszawie

Gorliczanka Klaudia Jaśkowska 
– tancerka, choreograf i in-
struktorka tańca, wraz ze 
swoim partnerem Tomaszem 
Lenartowiczem, zatańczyła 
zmysłową salsę do utworu 
„You‘ll never go“, zagraniczne-
go wykonawcy Oliviera Saxa.
Klaudia jest Absolwentką 
Szkoły Artystycznej – Stu-
dium Animatorów Kultury na 
specjalizacji Taniec, a także 
studentką Krakowskich Sz-
kół Artystycznych – wydziału 
Choreografii. Reprezentowała 
Studium Animatorów Kultury 
i Polski na Międzynarodowym 
Festiwalu Młodzieży.
Jako instruktor specjalizuje się 

Gorliczanka w wyjątkowym teledysku
w tańcu towarzyskim, wspó-
łczesnym i jazzowym, wspó-
łpracuje także z Gorlickim 
Centrum Kultury, m.in. prowa-
dzi zajęcia w Szkole Baletowej 
„Puenta”.
Na swoim koncie ma sporo 
sukcesów tanecznych -  jest 
laureatką i uczestniczką wielu 
konkursów tańca i festiwa-
li tanecznych o randze wo-
jewódzkiej i ogólnopolskiej,  
finalistką konkursu choreogra-
ficzego „Source of Dance” w 
ramach 8.Międzynarodowego 
Festiwalu Teatru Tańca, Sce-
na Otwarta w Centrum Sz-
tuki Mościce – Tarnów 2018, 
a także uczestniczką wielu 

Z radością informujemy, iż Gor-
lickie Centrum Kultury otrzy-
mało dofinansowanie w kwocie 
41 000 zł w ramach Programu 
Narodowego Centrum Kultury 
EtnoPolska 2021 ze środków 
Ministerstwa Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu.

„Kto ty jesteś? Pogórzanin” to 
projekt, którego celem jest po-
znanie i nauka tańców oraz 
zwyczajów pogórzańskich i na-
rodowych. Projekt zakłada także 
odtworzenie i wykonanie regio-
nalnych strojów dziecięcych we-
dług materiałów źródłowych.

Projekt „Kto ty jesteś? Pogórzanin” 
z dofinansowaniem

szkoleń i warsztatów prowa-
dzonych m.in przez Piotra 
Kordaszewskiego, Cezarego 
Borowika, Maximilliana Jarisha 

czy Pawła Michno.
Serdecznie gratulujemy i życ-
zymy dalszych sukcesów!
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Miło nam poinformować, że gor-
lickie obiekty: Park Miejski, 
Miasteczko Ruchu Drogowe-
go, Sidur Przechodniów oraz 
Kapliczka na Zawodziu, za-
kwalifikowane zostały do I etapu 
konkursu Modernizacja Roku & 
Budowa XXI w. i biorą udział w 

konkursie internetowym. Głoso-
wanie, do którego serdecznie za-
praszamy, ruszyło 1 kwietnia.
Komisja konkursu Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w doceniła 
nasze inwestycje i remonty:
- Miasteczko Ruchu Drogowego w 
Gorlicach  - kat. obiekty szkolnic-

Masz pomysł na ciekawą ofertę tu-
rystyczną? Chciałbyś zaprezentować 
swój region szerokiej publiczności? 
Cenisz lokalne atrakcje i produkty 
i chciałbyś, żeby doceniły je także 
inne osoby? Zależy Ci na uporząd-
kowaniu przestrzeni turystycznej w 
miejscu, w którym żyjesz i odpo-
czywasz? Leży Ci na sercu komfort 
turystów wędrujących po szlakach? 
Ten konkurs jest zatem dla Cie-
bie. Właśnie ruszyła kolejna edycja 
„Małopolski Gościnnej” – konkursu, 
w którym projekty mogą składać 
organizacje pożytku publicznego 
działające w obszarze turystyki i 
krajoznawstwa i angażujące się w 
promocję turystyczną Małopolski. Na 
wnioski czekamy do 22 kwietnia br.
To kolejna szansa na realizację cie-
kawych przedsięwzięć turystycz-
nych. Konkurs przewiduje wsparcie 
realizacji projektów z zakresu two-
rzenia, aktywizacji i promocji pro-
duktów i ofert turystycznych, w tym 
w zakresie turystyki rowerowej oraz 
ekoturystyki, poprawy standardu in-
frastruktury turystycznej oraz kształ-
towania przestrzeni turystycznej 
regionu, rozwoju oferty wydarzeń 
i przedsięwzięć środowiska branży 
turystycznej oraz podnoszenia kom-
petencji przedsiębiorców i osób pra-
cujących w sektorze turystyki.
Konkurs dedykowany jest organi-

zacjom pożytku publicznego dzia-
łającym w obszarze turystyki i kra-
joznawstwa. Przygotowując oferty 
należy pamiętać, że zgłaszane inicja-
tywy mogą rozpocząć się nie wcze-
śniej niż 1 maja i trwać maksymalnie 
do 31 grudnia 2021 roku.
Szczegółowe warunki udziału w 
konkursie oraz wszystkie potrzeb-
ne dokumenty dostępne są na 
stronie: https://bip.malopolska.
pl/umwm,a,1907230,otwarty-kon-
kurs-ofert-na-realizacje-zadan-
-publicznych-wojewodztwa-malopol-
skiego-w-dziedzinie-turysty.html
UWAGA: w tym roku, po raz pierw-
szy, oferty należy przygotować i 
złożyć za pośrednictwem Generato-
ra eNGO dostępnego pod adresem 
www.pozarzadowa.malopolska.pl
Jeśli zatem uznasz, że masz pomysł 
na interesujący projekt i chciałbyś 
go zrealizować w ramach konkursu 
„Małopolska Gościnna”, to jeśli jesz-
cze nie posiadasz, koniecznie załóż 
konto w Generatorze eNGO i prze-
ślij nam swoją ofertę. Nie zapomnij 
jednak, żeby wygenerowaną w sys-
temie ofertę, wydrukować, podpisać 
i dostarczyć w wersji papierowej do 
siedziby Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.
Możesz to zrobić osobiście, składając 
ją na dzienniku podawczym Urzędu 
(Kraków, ul. Racławicka 56, w godz. 

twa i edukacji
- Latarnia Nieobecnych - Sidur 
Przechodniów w Gorlicach - kat. 
rewitalizacja obszarów i zespołów 
urbanistycznych
- Kapliczka z figurą Chrystus Fra-
sobliwy w Gorlicach - kat. obiekty 
sakralne
- Restauracja Parku Miejskiego 
im. Wojciecha Biechońskiego w 
Gorlicach - kat. tereny zieleni
Tradycyjnie w głosowaniu potrze-
bujemy Państwa wsparcia!
Aby oddać swój głos należy:
wejść na stronę: 
https://www.modernizacjaroku.org.pl 
kliknąć ZAGŁOSUJ, w kolejnej kar-
cie ZAGŁOSUJ NA TEN OBIEKT,
na podstronie podać imię i na-
zwisko, adres mailowy, zaznaczyć 
pole „Nie jestem robotem”
Na podany adres mailowy wysła-
ny zostanie link do aktywacji gło-
su, zaakceptuj go i gotowe! Twój 
głos został oddany!

Na jeden obiekt, w każdej z ka-
tegorii konkursowych, głosować 
można raz na dobę. Głosowa-
nie trwa od 1.04.2021  do 
10.05.2021.
Organizatorzy konkursu przewi-
dzieli także nagrody dla głosują-
cych:
3 zaproszenia dla dwóch osób na 
Galę konkursu na Zamku Królew-
skim w Warszawie,
dwudniowy wyjazd na wizytacje 
obiektów z Jury Konkursu (noc-
leg, przejazd, wyżywienie),
katalog pokonkursowy.
Zapraszamy do głosowania!

Ruszyła kolejna edycja konkursu Małopolska Gościnna

8.00 - 16.00.), wysłać pocztą (na 
adres: Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, ul. Racła-
wicka 56, 30-017 Kraków – liczy się 
data wpływu do Urzędu potwier-
dzona pieczęcią wpływu, a nie data 
stempla pocztowego) lub przesłać za 
pośrednictwem Elektronicznej Plat-
formy Usług Administracji Publicznej 
ePUAP.
Przygotowując ofertę pamiętaj tak-
że, że z uwagi na sytuację wywołaną 
pandemią COVID-19, zadania muszą 

być realizowane z uwzględnie-
niem aktualnych wytycznych 
rządowych i sanitarnych.
Na Wasze oferty czekamy do 22 
kwietnia br.
Warto przypomnieć, że w ubie-
głym roku Województwo Ma-
łopolskie w ramach konkursu 
„Małopolska Gościnna” dofinan-
sowało 88 projektów na łączną 
kwotę 3 629 000 zł.
Źródło: www.malopolska.pl

Zeskanuj 
kod QR

i zagłosuj 

Mamy świadomość, że rynek usług turystycznych – mocno osłabiony przez pandemię 
COVID-19 – potrzebuje wsparcia. Dlatego w tej edycji konkursu „Małopolska Gościn-
na” przewidzieliśmy blisko 3 miliony złotych na dofinansowanie projektów turystycz-
nych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego. Liczymy na ciekawe, no-
watorskie pomysły, które wzmocnią wizerunek Małopolski jako atrakcyjnego i przede 
wszystkim bezpiecznego kierunku turystycznego, a także będą promować mniej znane 
rejony naszego regionu.

Tomasz Urynowicz
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Dobre wieści! Złożony przez Mia-
sto wniosek w ramach Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin został rozpatrzony pozy-
tywnie – pozyskaliśmy środki 
zewnętrzne na zadaszenie lodo-
wiska i kortów tenisowych, nowe 
ogrodzenie stadionu oraz nowe 
boisko piłkarskie!
To potężny zastrzyk dla naszego 
budżetu, który pozwoli unowo-
cześnić infrastrukturę sportową, 
tak by stała się bardziej atrak-
cyjna dla gorliczan i naszych 
turystów. Cieszymy się także, że 
do gmin naszego powiatu trafiło 
sporo środków z „tarczy”.
Wniosek złożony został do  Rzą-
dowego Programu Fundusz 
Inwestycji Lokalnych – gminy 
górskie 2021. Całkowita kwota 
przyznana w ramach „tarczy” 
to 6 840 000,00 zł. Szacowany 
koszt inwestycji to 8 252 664,00 
zł.

Dzięki tym środkom przeprowa-
dzone zostaną trzy duże działa-
nia na terenie miejskich obiek-
tów sportowych:
- Zadaszony zostanie obiekt 
wielofunkcyjny, czyli lodowisko i 
korty tenisowe – pozwoli to na 
wygodniejsze i bezpieczniejsze 
uprawianie sportu także w czasie 
niepogody. W efekcie zminima-
lizujemy okres kiedy obiekt nie 
będzie wykorzystywany!
- Wymagające odnowienia ogro-
dzenie stadionu im. Maksymi-
liana Kumorkiewicza przejdzie 
potrzebny i długo wyczekiwany 
remont na długości ponad 880 
m.
- Na tzw. „Saharze” powstanie 
nowe, pełnowymiarowe boisko 
piłkarskie z nową, sztuczną na-
wierzchnią, oświetleniem oraz 
budynkiem zaplecza techniczne-
go.

Prawie 7 milionów na infrastrukturę sportową –Prawie 7 milionów na infrastrukturę sportową –
  będzie zadaszenie lodowiska i kortów, remont ogrodzenia stadionu oraz nowe boisko!będzie zadaszenie lodowiska i kortów, remont ogrodzenia stadionu oraz nowe boisko!

Kolejne dobre informacje 
dla Gorlic! Remont pływal-
ni „Fala” trwa pełną parą, a 
właśnie dotarła do nas infor-
macja o zwiększeniu dotacji 
na tę inwestycję. To zastrzyk w 
wysokości dodatkowych 1,2 milio-

na złotych z Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych do którego 
Miasto Gorlice w ostatnim czasie 
złożyło wniosek.
Całkowity koszt inwestycji to 
prawie 7,7 mln złotych. Do tej 
pory Miasto Gorlice uzyskało na 

ten cel dofinansowanie z Minis-
terstwa Sportu w kwocie 1 476 
800 zł. Pozostała część kosztów 
pokryta zostanie z pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska oraz budżetu Miasta 
Gorlice.
Dzięki dofinansowaniu z Rzą-
dowego Funduszu Inicjatyw Lo-
kalnych inwestycja ta w mniej-
szym stopniu obciąży budżet 
Miasta.
Przypominamy, że w ramach re-

montu po ponad 20 latach, budy-
nek, dzięki zupełnej modernizacji 
fasady zyska nowoczesny wygląd, 
a wnętrze strefę rekreacji – 
saunarium, jacuzzi, tężnię i grotę 
solną. Utworzona zostanie strefa 
relaksu, powstanie zabudowany 
taras, na którym pływacy będą 
mogli odpocząć na leżakach. Pr-
zebudowane zostaną także scho-
dy na zjeżdżalnie, które dzięki 
zmianie konstrukcji na spiralną, 
dodadzą obiektowi charakteru.

Władze Miasta Gorlice serdecznie dziękują za pomoc 
i współpracę przy powyższych wnioskach Pani Poseł Barbarze Bartuś 
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W „SOKOLE” PRACA WRE!

22 marca br., w Światowy Dzień Wody, 
ruszyła druga odsłona Programu 
„Moja Woda”. Wnioski o dotacje do 
5 tysięcy złotych na przydomowe in-
stalacje zatrzymujące wody opadowe 
i roztopowe na terenie Małopolski 
będzie można składać do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Dostępność zasobów wody w Polsce 
jest stosunkowo niska – na jednego 
mieszkańca przypada ok. 1600 m3 
wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie 
mniej niż w pozostałych krajach Unii 
Europejskiej. Program „Moja Woda” 
ma pomóc w łagodzeniu skutków 
suszy w Polsce i ograniczyć zagroże-
nie powodziowe przez budowę przy 
domach instalacji zatrzymujących 
deszczówkę.
Program „Moja Woda” cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. War-
tość złożonych wniosków – na ok. 25 
tysięcy przydomowych mikroinstalacji 
– przekroczyła dostępny budżet 100 
milionów złotych. W ten sposób pr-
zyczyniamy się do zatrzymania nawet 
miliona dwustu tysięcy metrów sześ-
ciennych wody opadowej rocznie. 
To tyle, ile mieści 320-400 basenów 

olimpijskich. Dlatego w tym roku bę-
dziemy kontynuowali ten program – 
wyjaśnia minister klimatu i środowis-
ka Michał Kurtyka.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 
drugiej edycji programu „Moja Woda” 
zainwestują 100 mln zł w łagodze-
nie skutków suszy w Polsce. Nabór 
potrwa od 22 marca do wyczerpania 
alokacji.
Każdy właściciel domu jednorodzin-
nego będzie mógł otrzymać dotację 
do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% 
kosztów kwalifikowanych, które zo-
staną poniesione po 1 czerwca 2020 
r. (szczegółowe zasady zawarte są w 
programie „Moja Woda” oraz regula-
minach naboru, które są dostępne na 
stronach internetowych wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej).
Do dofinansowania kwalifikuje się za-
kup, montaż, budowa i uruchomienie 
instalacji pozwalających na zbieranie, 
retencjonowanie i wykorzystywanie 
wód opadowych oraz roztopowych 
na terenie nieruchomości objętej pr-
zedsięwzięciem. Dzięki temu wody te 

nie będą odprowadzane na przykład 
do kanalizacji bytowo-gospodar-
czej, kanalizacji deszczowej, rowów 
odwadniających odprowadzających 
poza teren nieruchomości, na tereny 
sąsiadujące, ulice, place itp.
Wnioski należy składać przed za-
kończeniem realizacji przedsięwzię-
cia. Minimalna kwalifikowana kwo-
ta inwestycji to 2 tysiące złotych. 
Minimalna, sumaryczna pojemność 
zbiornika/zbiorników to 2 metry sześ-
cienne (jeśli będzie on przedmiotem 
wniosku). Okres trwałości przed-
sięwzięcia to 3 lata od daty jego za-
kończenia. Realizacja przedsięwzięcia 
musi być zgodna z przepisami prawa, 
a zastosowane urządzenia i materiały 
(nowe lub używane) muszą być do-
puszczone do stosowania na rynku 
polskim.
O Programie
„Moja Woda” to program przygotowa-
ny na rzecz łagodzenia skutków suszy 
przez budowę przy domu instalacji 
zatrzymujących deszczówkę, finan-
sowany ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Program „Moja Woda” 
będzie realizowany w latach 2020-
2024, przy czym podpisywanie umów 

„Moja Woda” 2.0 – weź 5000 zł i oszczędzaj wodę

Chociaż z zewnątrz nie widać jesz-
cze wielkich zmian, to w środku 
praca wre! Historyczna siedziba 
Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół odzyskuje swój dawny blask!
W ubiegłym roku rozpoczął się 
remont „Sokoła” - jednego z naj-
piękniejszych i najbardziej charak-
terystycznych budynków naszego 
miasta.
Według założeń gruntowna mo-
dernizacja ma przywrócić pierwot-
ną funkcję obiektu.
Zgodnie z  projektem w budynku 
powstaje wielofunkcyjna sala spor-
towa, która będzie w pełni przys-

tosowana do gry w koszykówkę i 
siatkówkę oraz siłownia z wypo-
sażeniem  (m.in. bieżnią, rowerka-
mi, hantlami).
W „Sokole“ znajdzie się także 
sauna fińska, sala konferencyj-
na, pomieszczenia socjalne oraz 
szatnie zaprojektowane tak, by 
obsłużyć maksymalną liczbę użyt-
kowników obiektu.
Odtworzona zostanie również his-
toryczna fasada wraz z wejściem i 
oknami. Budynek jak i jego otocze-
nie, zostaną przystosowane do 
użytkowania przez osoby z niepeł-
nosprawnościami.

o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 
2024 r., a wydatkowanie środków do 
końca 2024 r. (okres kwalifikowalnoś-
ci kosztów: od 1 czerwca 2020 r. do 
30 czerwca 2024 r.).
Program został ogłoszony 1 czerwca 
2020 r. w trakcie wspólnej konferencji 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy i ministra klimatu Michała Kur-
tyki.
W ramach pierwszej edycji „Mo-
jej Wody” wpłynęło ok. 25 tysięcy 
wniosków na dofinansowanie przy-
domowych instalacji retencyjnych. 
Nabór wniosków, których łączna 
kwota wyniosła ponad 114 mln zł, 
prowadzony był od 1 lipca do 31 paź-
dziernika 2020 r. przez wojewódzkie 
fundusze ochrony środowiska i gos-
podarki wodnej.
Źródło: https://www.wfos.krakow.pl/

„Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, 
prospołeczny projekt grantowy, ad-
resowany do mieszkańców otwartych 
osiedli, zarządzanych przez spółdziel-
nie i wspólnoty, w miastach powyżej 
10 tys. mieszkańców.
Projekt ma umożliwić przemianę za-
niedbanych terenów na osiedlach w 
zielone zakątki, miniogrody z ławecz-
ką i dla chętnych obiekty mikroreten-
cji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół 
bloków, stworzyć przestrzeń do od-
poczynku i spotkań, a jednocześnie 
powstrzymać utratę wody. Angażując 
mieszkańców chcemy pokazać jak 
wiele można zdziałać wspólnymi si-
łami – wystarczą tylko chęci i dobry 
pomysł.
Maksymalna wartośc grantu rzeczo-
wo-pieniężnego wynosi 1950 zł. W 
skład grantu wchodzi:
dofinansowanie na zakup materiału 
roślinnego, podłoża i innych elemen-
tów do aranżacji miniogrodów:
- bez obiektów mikroretencji – maksy-

malnie 1200 zł;
- wraz z obiektami mikroretencji – 
maksymalnie 1500 zł;
ławka parkowa – wartość 450 zł;
Maksymalna kwota dofinansowania, 
o którą może wnioskować zespół to 
1500 zł.
KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
Zespoły konkursowe to grupy sąsia-
dów, którzy chcieliby poprawić wygląd 
otoczenia swojego miejsca zamiesz-
kania. Zespół powinien składać się z 
minimum 5 osób, ale jego liczebność 
może się sukcesywnie zwiększać, 
ponieważ uczestnicy mogą aktywnie 
włączać innych sąsiadów do pracy. 
Zespołowi przewodzi lider, który utrzy-
muje kontakt z administracją moderni-
zowanego terenu oraz organizatorem 
konkursu.
Na stronie konkursu znajduje się wiele 
wskazówek i inspiracji oraz ciekawych 
linków i artykułów.
Ponadto, na stronie konkursu znajdują 
się podpowiedzi jak krok po kroku wy-

Konkurs grantowy Zielona Ławeczka

konać zadania konkursowe. Zajrzyjcie 
do Planu Działań.
WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZE-
SPÓŁ i DO 6 CZERWCA 2021 r. PRZE-
SŁAĆ SWÓJ PROJEKT.
Wszystkie zespoły, które zgłoszą pro-
jekt będą mogły skorzystać z konsul-
tacji z architektem krajobrazu, który 
doradzi jak najlepiej zagospodarować 
przestrzeń.
SPOSÓB KOMUNIKACJI Z UCZESTNI-
KAMI PROJEKTU
Projekt zarządzany jest przez platfor-
mę internetową zielonalaweczka.pl. 
Portal umożliwia komunikację z uczest-
nikami, składanie wniosków o grant, 
zamieszczanie propozycji projektów 

konkursowych, ocenianie ich, zadawa-
nie pytań, publikację aktualności, itp.
Na portalu zamieszczone zostały 
wszystkie niezbędne informacje dot. 
organizacji konkursu tj. regulamin, ter-
minarz, rodzaj i wysokość grantów, itp.
EFEKTY PROJEKTU
Informacje na temat rezultatów pro-
jektu, oraz zrealizowanych moderni-
zacji zostaną umieszczone na stronie 
zielonalaweczka.pl. Dzięki temu portal 
będzie stanowić bazę wiedzy dla in-
nych osób, które w przyszłości chciały-
by prowadzić podobne działania i apli-
kować o środki w kolejnych edycjach 
projektu.
Źródło: www.zielonalaweczka.pl



20 marca br., w Bazylice 
Mniejszej pw. Narodzenia 
NMP w Gorlicach odbyła się 
Rockowa Droga Krzyżowa. W 
trakcie nabożeństwa uczest-
nicy mogli obejrzeć spektakl 
cieni z podkładem muzycz-
nym, a także śpiewem chóral-
nym. Zapraszamy do obejrze-
nia fotorelacji.

ROCKOWA DROGA KRZYŻOWAROCKOWA DROGA KRZYŻOWA



Borys Kozień Leon Kozień

KIERMASZ WIELKANOCNY NA GORLICKIM RYNKUKIERMASZ WIELKANOCNY NA GORLICKIM RYNKU
Na gorlickim Rynku w dniach 
27 - 28 marca br. odbył się  
Kiermasz Wielkanocny. 
Można było zobaczyć i zaku-
pić produkty artystów, ręko-
dzielników, rzemieślników, 

21 marca przypada pierwszy 
dzień kalendarzowej wiosny!
Z tym dniem związany jest 
stary ludowy zwyczaj topienia 
Marzanny. Gest ten miał przy-
nieść dobre plony i przywołać 

wiosnę. Zobaczcie Marzanny, 
które zostały zgłoszone do 
konkursu zorganizowanego pr-
zez Skansen Wsi Pogórzańskiej 
im. prof. Romana Reinfussa w 
Szymbarku.

Mamy wiosnę!Mamy wiosnę!

wytwórców produktów re-
gionalnych, kół gospodyń 
wiejskich, wytwórców oferu-
jących produkty kuchni regi-
onalnej.
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25 marca br., o godz. 9:00, 
odbyła się XXX sesja Rady 
Miasta Gorlice. Po otwarciu 
sesji, potwierdzeniu kworum, 
informacji o porządku obrad, 
informacji o sporządzeniu 
protokołu z obrad XXX sesji 
Rady Miasta oraz zapoznaniu 
się z działalności Burmistrza 
Miasta za okres międzysesyj-
ny od 16 lutego do 15 marca 
2021r. - radni rozpatrzyli 7 
uchwał.
Pierwsza dotyczyła przystą-
pienia do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego ,,Miasto Gor-
lice - Plan Nr 3 przy ul. gen. 
Leopolda Okulickiego (tereny 

pod zabudowę mieszkaniową 
i usługową). Drugą uchwałą 
wyrażono zgodę na zawarcie 
na kolejne lata umów dzier-
żawy 14 działek na cele re-
kreacyjne przy ul. Parkowej). 
Dwie kolejne uchwały doty-
czyły sprawy zasad wynaj-
mowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Gorlice oraz 
sprawy programu gospoda-
rowania mieszkaniowym za-
sobem Miasta Gorlice na lata 
2021 - 2024. Radni podjęli 
również uchwałę dotyczącą 
zmiany Budżetu Miasta Gor-
lice i Uchwały Budżetowej 
Miasta na 2021r. oraz zmia-

ny Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gorlice. 
Ostatnia uchwała dotyczy-
ła przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego ,,Miasto 
Gorlice - Plan Nr 3”. (Plan 
obejmuje zachodnią część 
miasta ograniczoną rzeką 
Ropą, potokiem Stróżowian-
ka oraz granicami ze wsiami 
Stróżówka i Ropica Polska. 
Planowane zmiany zmierzać 
będą do ustalenia nowej 
definicji usług publicznych, 
zmian dotyczących rodzaju 
nawierzchni przy budowie 
dróg, parkingów oraz sze-

rokości pasów dróg. Dopusz-
czona zostanie również moż-
liwość sytuowania szaletów 
ogólnodostępnych, a także 
w terenach zieleni izolacyjnej 
i zieleni urządzanej ścieżek 
spacerowych i rowerowych 
oraz urządzeń rekreacji ludzi 
i zwierząt. Zmiana dotyczyć 
będzie również rozszerzenia 
możliwości stosowania rów-
nych kształtów dachów oraz 
dopuszczanie połaci dacho-
wych o mniejszych kątach 
nachylenia).

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 lutego 2021 roku do 15 marca 2021 roku16 lutego 2021 roku do 15 marca 2021 roku

16 lutego 2021 roku.
- Spotkanie z przedstawiciela-
mi Firmy Empol Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych, od-
dział w Gorlicach, w sprawie 
klastra energetycznego (Ł. 
Bałajewicz).
- Wręczenie podziękowań 
Panu Markowi Wójtowiczowi, 
długoletniemu Prezesowi 
Klubu Rekreacyjno - Spor-
towego „Ekstrim” Gorlice, z 
okazji zakończenia dziewięt-
nastoletniej działalności, za 
propagowanie rozwoju kultu-
ry fizycznej gorlickiego spor-
tu, wieloletnią współpracę z 
Miastem Gorlice (R. Kukla).
25 lutego 2021 roku.
- Spotkanie w formie online, 
podsumowujące program 
„Polskiej Strefy Inwestycji” 
w 2020 roku, zorganizowane 
przez Krakowski Park Techno-
logiczny Sp. z o.o., z udziałem 
inwestorów i przedstawicieli 
regionów (Ł. Bałajewicz).
- Wizyta Pana Mateja Toni-
na, Ministra Obrony Republiki 
Słowenii oraz Pani Boženy
Forštnarič Boroje, Ambasador 
Republiki Słowenii - na Cmen-
tarzu Wojennym Nr 91
w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
Podczas wizyty złożono kwiaty 
pod obeliskiem upamiętniają-
cym żołnierzy słoweńskich po-
ległych w latach 1914-1918, 
oraz zapalono znicze pod kr-

zyżem centralnym. W uroc-
zystości uczestniczyli również 
przedstawiciele Polskiej Armii 
na czele z gen. bryg. Grzegor-
zem Grodzkim.
26 lutego 2021 roku.
- Spotkanie online Forum Bur-
mistrzów, Wójtów, Prezyden-
tów Małopolski (R. Kukla).
1 marca 2021 roku.
- Spotkanie z właścicielem 
Firmy ,,Cukiernia Italia Caffe” 
w Gorlicach, w sprawie re-
montu ulicy Mickiewicza (Ł. 
Bałajewicz).
Spotkanie z przedstawicie-
lami Firmy Zbudrug Sp. z o. 
o. Zakład budowy domków, 
remontów, usług górniczych 
w Libuszy, w sprawie zmiany 
lokalizacji ogrzewalni w Gor-
licach (Ł. Bałajewicz).  Spot-
kanie z Dyrektorami Szkół 
Podstawowych Nr 5 i Nr 6 w 
Gorlicach, w sprawie naboru 
do klas pierwszych na rok sz-
kolny 2021/2022 – rekrutacja 
uzupełniająca (Ł. Bałajewicz).
2 marca 2021 roku.
- Wywiad dla Radia Kraków 
w sprawie bieżących zadań 
inwestycyjnych (Ł. Bała-
jewicz).
- Spotkanie z Dyrektorem 
Miejskiego Zakładu Usług 
Komunalnych w Gorlicach, w 
sprawie bieżącej działalności 
(R. Kukla).
- Spotkanie z przedstawiciela-

mi Polskiej Spółki Gazownic-
twa Sp. z o.o., Oddziału
Zakładu Gazowniczego w Kra-
kowie, w sprawie uzbrojenia 
w sieć gazową, terenu
Strefy Aktywności Gospodar-
czej przy ulicy Zakole w Gorli-
cach (R. Kukla).
4 marca 2021 roku.
- Spotkanie online z przed-
stawicielami Miasta partner-
skiego Kałusz - Burmistrzem
Panem Andrzejem Naidą, 
Zastępcą Burmistrza Pa-
nem Bohdanem Biletsky 
oraz przedstawicielem Pol-
sko - Ukraińskiej Izby Gos-
podarczej, w sprawie dalszej 
kontynuacji i rozszerzenia 
współpracy (R. Kukla).
- Szkolenie online członków 
Forum Wójtów, Burmistrzów, 
Prezydentów Małopolski pt.  
„Klaster energii sposobem na 
rozwój lokalnego rynku ener-
gii, elektromobilności oraz 
zwiększenia konkurencyjnoś-
ci gospodarczej regionu” (Ł. 
Bałajewicz).
5 marca 2021 roku.
- Spotkanie z Panem Rober-
tem Łętowskim, w sprawie 
biura LGD Beskid Zielony
(Ł. Bałajewicz).
8 marca 2021 roku.
- Spotkanie z przedstawi-
cielem Akademii Piłkarskiej 
Aserekteam w Gorlicach, 
w sprawie działalności oraz 

możliwości rozwoju Akademii 
na terenie Miasta Gorlice (R. 
Kukla).
9 marca 2021 roku.
- Spotkanie z Dyrektorem 
Zarządzającym Grupy Zaku-
powej Energii Elektrycznej 
Voltra i PEO Sp. z o.o. w 
Warszawie, w sprawie oferty 
współpracy (Ł. Bałajewicz).
- Posiedzenie Zarządu Związ-
ku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. 
Kukla). 
11 marca 2021 roku.
- Spotkanie z Przedstawicie-
lem Firmy DACOM Sp. z o.o. 
Tychy, w sprawie oferty
systemów przeciwoblodze-
niowych (R. Kukla).
15 marca 2021 roku.
- Spotkanie ze Starostą Powia-
tu Gorlickiego, w sprawach 
będących przedmiotem
postępowań pomiędzy Sta-
rostwem a Miastem Gorlice, 
oraz dotyczących terenów po
byłej Rafinerii w Gorlicach (R. 
Kukla).
- Złożenie życzeń i powin-
szowań dla Pani Eleonory 
Miksiewicz mieszkanki Gor-
lic, z okazji 100 - nej roczni-
cy urodzin - przekazanych za 
pośrednictwem rodziny jubi-
latki (R. Kukla).

Radni interpelują - Burmistrz odpowiadaRadni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta GorliceOdpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice
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Adam Pie-
c h o w i c z 
złożył in-
t e r p e l a c j ę 
w kwestii 
doświetlenia 
przejścia w 
ciągu DK 28

W odpowiedzi na interpelację z 
dnia 25.02.2021 roku w sprawie 
doświetlenia przejść w ciągu 
drogi krajowej nr 28 - ulicy Koś-
ciuszki informuje, że wystąpiłem 
do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad - Oddział w 
Krakowie z prośbą o realizacje 
wnioskowanego przedsięwzięcia 
związanego z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego. Mając na 
uwadze ważny interes społeczny 
jakim jest realizacja tego zada-
nia, zobowiązałem się w imieniu 
Miasta Gorlice do partycypowa-

nia w kosz-
tach realizacji 
wniosku.
Maria Pie-
cuch inter-
pelowała w 

sprawie muru oporowego 
przy ul. Niepodległości.
W odpowiedzi na interpelacje z 
dnia 25.02.2021 roku informuję, 
że z uwagi na panującą pande-
mię oraz wprowadzone ogra-
niczenia w działalności Urzędów 
i firm projektowych w ubiegłym 
roku nie wykonano ekspertyzy 
technicznej muru oporowego 
przy ul. Niepodległości. W mar-
cu br. zlecono wykonanie oceny 
stanu technicznego konstrukcji 
muru oporowego wraz z zalece-
niami działań naprawczych. Oce-
na stanu technicznego określi 
ewentualną konieczność wyko-
nania projektu budowlanego.
Po dokładnym określeniu za-
kresu i kosztu niezbędnych za-
biegów podejmę decyzję co do 
terminu O podjętych decyzjach 
zostanie Pani poinformowana 
po zakończeniu procesu przy-
gotowania przeprowadzenia re-
montu muru. dokumentacji re-
montowej.
Interpelowała też w sprawie 
budowy wiaty przy ul. 

Kołłątaja
W odpowiedzi na interpelację 
złożoną na Sesji Rady Miasta 
w dniu 25 lutego 2021 roku w 
sprawie budowy wiaty śmietni-
kowej przy ulicy H. Kołłątaja 4 w 
Gorlicach uprzejmie informuję, 
że potwierdzam zasadność rea-
lizacji przedmiotowego zadania.
Po przeprowadzeniu analizy 
możliwości wykonania przed-
miotowego zadania tj. zweryfi-
kowania zapisów w miejscowym 
planie zagospodarowania pr-
zestrzennego oraz skonsultowa-
nia zakresu planowanych prac ze 
Starostwem Powiatowym w Gor-
licach Wydziałem Architektury i 
Budownictwa dołożę starań aby 
przedmiotowe zadanie w zakre-
sie opracowania dokumentacyj-
nego umieścić w budżetu Miasta 
jeszcze na ten rok. Proponuję 
również zgłosić przedmiotowe 
zadanie do realizacji w roku 
2022 w ramach budżetu obywa-
telskiego przy partycypacji ze 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Po-
nadto zostal zgłoszony wniosek 

o częstszy odbiór śmieci do fir-
my oczyszczającej teren Miasta 
z odpadów komunalnych.
O podjętej decyzji poinformuje 
odrębnym pismem.
Kolejna interpelacja dotyc-
zyła rozkładów jazdy auto-
busów komunikacji miej-
skiej
W odpowiedzi na wniosek 
złożony w dniu 25.02.2021 r. 
w sprawie rozkładów jazdy au-
tobusów komunikacji miejskiej 
uprzejmie informuje, że Miejski 
Zakład Komunikacyjny Sp. z 0.0. 
w Gorlicach dokonał przeglądu 
przystanków pod kątem uzu-
pełnienia brakujących lub znisz-
czonych tabliczek z rozkładami 
jazdy. Z uwagi na przypadki 
chuliganskiego niszczenia roz-
kładów sprawdzenia takie będą 
też dokonywane raz w miesiącu. 
Niezależnie od tego informuje, 
że sygnały i zgłoszenia dotyczą-
ce faktu uszkodzenia tabliczki 
rozkładowej w danym miejscu, 
są załatwiane przez MZK Sp. z 
o.o. w Gorlicach na bieżąco.

W Urzędzie Miejskim w Gor-
licach została uruchomiona 
usługa skierowana do osób 
niesłyszących – wideotłu-
macz. Dzięki temu, osoba 
posługująca się językiem mi-

gowym może samodzielnie 
uzyskać potrzebne jej infor-
macje lub załatwić sprawy w 
urzędzie.
Rozmowa pracownika urzędu 
z osobą niesłyszącą będzie 

7 kwietnia obchodziliśmy Dzień Pracowników Służby Zdrowia. 
W tym szczególnym czasie, gdy trwająca pandemia udawa-
nia nam jak kruche jest zdrowie i życie człowieka, kierujemy 
szczególne słowa uznania dla wszystkich służb medycznych i 
pracowników ochrony zdrowia. #Dziękujemy za Wasze zaan-

gażowanie, poświęcenie i odwagę!
Życzymy także dużo zdrowia, pomyślności i by mimo trudów 
codziennej służby drugiemu człowiekowi, uśmiech często goś-

cił na Waszych twarzach!

prowadzona w czasie rzec-
zywistym. Pracownik urzędu 
połączy się z tłumaczem za 
pomocą komputera. Tłumacz 
widoczny na ekranie będzie 
pośredniczył w rozmowie 
klient - urzędnik.

Usługa jest bezpłatna, kor-
zystać z niej można w godzi-
nach 8.00-15.30 i nie wymaga 
wcześniejszego umawiania. 
Usługa dostępna jest w Biur-
ze Obsługi Klienta na parterze 
Urzędu. Stanowisko wypo-
sażone w wideotłumacza jest 
oznaczone symbolem migają-
cych dłoni.
Wchodząc tam, trzeba po-
informować pracowników o 
potrzebie skorzystania z tej 

formy kontaktu. Na przykład 
można mieć przy sobie kart-
kę „Chciałbym skorzystać z 
Wideotłumacza”. Pracownicy 
BOK w parę minut zorganizują 
taką możliwość.

W celu złożenia zapytania lub 
załatwienia sprawy, osoby ko-
munikujące się nieaudytywnie 
mogą także skorzystać:

- z poczty elektronicznej Urzę-
du: um@um.gorlice.pl
- z platformy e-PUAP
- z faksu: 18 35 51 212
- z poczty tradycyjnej: Urząd 
Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 
38-300 Gorlice
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Miło nam poinformować, że od 3 
lipca do 5 września br. kursować 
będą weekendowe połączenia 
kolejowe relacji Jasło – Kryni-
ca Zdrój – Jasło, Jasło - Nowy 
Sącz - Jasło. Pociągi zatrzymywać 
będą się także na stacji Gorlice – 
Zagórzany.
Aby umożliwić płynne podróże 
na dalszych dystansach, w Jaśle 
pociągi skomunikowane będą 
z połączeniem „Wojak Szwejk” 
relacji Rzeszów – Medzilaborce 
– Rzeszów. Dzięki temu z Ziemi 
Sądeckiej i Gorlickiej, koleją do-
staniemy się w rejon Bieszczad i 
wschodniej części Beskidu Niskie-
go.
Operatorem połączeń będą Koleje 
Małopolskie Sp. z o. o. Cena bile-

tu normalnego z Jasła do Krynicy 
wyniesie 13,80 zł, obowiązywać 
będę ulgi.
Planowany (wstępny) rozkład 
jazdy.
Nowy Sącz odj. 05:16 - Gorlice 
Zagórzany przyj. 06:19 - Biecz 
przyj. 06:30 - Jasło przyj. 07:06
Jasło odj. - 07:17 - Biecz odj. 
07:45 - Gorlice Zagórzany odj. 
08:02 - Nowy Sącz przyj. 09:02 - 
Krynica Zdrój przyj. 10:43
Krynica Zdrój odj. 17:41 - Nowy 
Sącz odj. 19:10 - Gorlice Zagór-
zany przyj. 20:10 - Biecz przyj. 
20:25 - Jasło przyj. 20:52
Jasło odj. 21:09 - Biecz odj. 21:37 
- Gorlice Zagórzany odj. 21:48 - 
Nowy Sącz przyj. 22:56

Pociągiem do 
Krynicy i Nowego Sącza

Dzięki wspólnym działaniom władz Województwa Małopolskie-
go i Podkarpackiego, lokalnych samorządów i sympatyków kolei, 
Gorlice nie są już białą plamą na mapie połączeń kolejowych. 
Reaktywacja, zwiększenie częstotliwości i poszerzanie siatki 
połączeń, a co za tym idzie zwiększenie dostępności komunika-
cyjnej, jest jednym z priorytetowych zadań oraz wyzwań – mówi 
burmistrz Rafał Kukla. Województwo Małopolskie z wielkim za-
angażowaniem wspiera nas w tych działaniach, za co serdecznie 
dziękuję. Swoje wyrazy uznania i wdzięczności kieruję także w 
stronę Radnych Wojewódzkich - Jadwigi Wójtowicz i Wojcie-
cha Zająca, a także miłośników kolei Adama Filara i Mateusza 
Książkiewicza.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma 
zaszczyt poinformować o inauguracji Konkursu dla 
Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezy-
denta RP. Nadrzędnym celem Konkursu jest ukaza-
nie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń 
Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym 
oraz edukacyjnym.
Konkurs ma także na celu prezentację i promocję 
aktywności KGW w zakresie:
działań prospołecznych, które spajają i aktywizu-
ją lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój 
przedsiębiorczości kobiet, kultywowania, popula-
ryzowania i utrwalania najbardziej wartościowych 
kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, 
tradycji kulinarnych oraz działalności rękodziel-
niczej, przekazywania zainteresowania twórczoś-
cią ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania 
młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych 
wartości.
Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospody-
ń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 lis-
topada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 
2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane 
w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KR-
KGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
- wojewódzkiego
- ogólnopolskiego
W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w 
Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność 
przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspól-
notowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez ad-
res e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl.
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22 marca br. przedszkolaki 
z Miejskiego Przedszkola Nr 
1 witały długo oczekiwaną 
wiosnę.
W swoich grupach, przebra-
ne za kwiaty, bociany i żabki, 
wyposażone w dobre humorki 
i promienne uśmiechy dzie-
ci, wiosennymi piosenkami, 
tańcem, inscenizacją wiersza 
,,Wiosna” pożegnały zimę 
i powitały nową porę roku. 
Bezbłędnie rozwiązały rów-

nież zagadki pozostawione przez 
,,Panią Wiosnę”.

Przyszła Wiosna lekka, zwiewna
Jak wygląda? Jak królewna!
Ma na głowie z kwiatów wianek
z mleczy, chabrów i sasanek.
Suknia piękna niby z bajki,
cała z niezapominajki.
Źródło: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Gorlicach

DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 POWITAŁY WIOSNĘ!

W tym roku w Miejskim Przedsz-
kolu nr 5 przedszkolaki z grupy 
„Leśne Duszki“ oraz „Sprytne 
Skrzaty“ włączyły się w obchody 
„Dnia Kolorowej Skarpetki”. 
Podczas krótkiej pogadanki udało 
nam się ustalić, że każdy z nas 
jest na swój sposób inny, różni-
my się pod wieloma względami 
i ta inność i różnorodność jest 
naturalną rzeczą.  Osoby z Ze-
społem Downa żyją wśród nas. 
Tak jak my bawią się, śmieją i 
spełniają swoje marzenia - bez 
względu na różnicę w liczbie 
chromosomów.
Dopełnieniem obchodów Świa-
towego Dnia Zespołu Downa 
było założenie dwóch niepasują-

cych skarpetek, symbolizujących 
niedopasowane chromosomy. W 
ten sposób chcieliśmy pokazać, 
że integrujemy się z osobami z 
Zespołem Downa i ich rodzinami.
Przedszkolaki wysłuchały frag-
mentu książki „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpe-
tek“. Podczas słuchania muzyki 
szukały swoich „skarpetkowych 
par“, układały puzzle, liczyły, 
stworzyły kolorową skarpetkową 
stonogę. Rozpoznawały swoich 
kolegów i koleżanki po skarpet-
kach. Na sam koniec każdy pr-
zedszkolak otrzymał kolorowe 
serce - symbol, który będzie im 
przypominał o miłość i dobroci 
wobec drugiego człowieka.

WSZYSCY JESTEŚMY RÓŻNI, ALE TACY SAMI!

Biuro Wsparcia Rodzin przypo-
mina, że od 1 kwietnia 2021 
r. ruszył nabór wniosków o 
świadczenie wychowawcze 
500+ składanych drogą tra-
dycyjną (papierową), czyli 
osobiście w urzędzie, po-
przez wrzucenie wypełnio-
nego wniosku do skrzynki 
podawczej (znajdującej się, 
przed budynkiem Ratusza) lub 
za pośrednictwem poczty.
Ze względów bezpieczeństwa 
zachęcamy jednak do kor-
zystania z drogi elektronicznej, 
czyli bankowości elektro-
nicznej, potralu Emp@tia oraz 
PUE ZUS. To prosta i dużo 
szybsza procedura składania 
wniosków o świadczenie wy-
chowawcze 500+.
Ważne terminy !
Tylko złożenie wniosku do 
końca czerwca 2021 r. będzie 
gwarantowało, że świadczenie 
wychowawcze zostanie wypła-
cone z wyrównaniem od 1 
czerwca.
W kolejnych miesiącach bę-
dzie obowiązywał następujący 
mechanizm:

w przypadku złożenia kom-
pletnego wniosku w lipcu, 
przyznanie świadczenia na-
stępuje za miesiące od lipca, 
a wypłata przyznanego świad-
czenia nastąpi najpóźniej do 
dnia 30 września, w przy-
padku złożenia kompletnego 
wniosku w sierpniu, przyzna-
nie świadczenia następuje 
za miesiące od sierpnia, a 
wypłata przyznanego świad-
czenia nastąpi najpóźniej do 
końca października, w przy-
padku złożenia wniosku na 
nowy okres w kolejnych mie-
siącach, świadczenie będzie 
przyznawane od miesiąca, w 
którym rodzic złoży wniosek, 
a wypłaty przyznanego świad-
czenia realizowane będą co 
miesiąc na bieżąco.
W związku z ograniczeniami w 
funkcjonowaniu Urzędu Miej-
skiego w Gorlicach, wnioski 
dostępne będą jedynie na 
stronie internetowej bądź w 
gablocie umieszczonej przed 
budynkiem ratusza. Biuro 
Wsparcia Rodzin nie obsługu-
je bezpośrednio interesantów.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 500+
W celu dowiedzenia się sz-
czegółów na temat świadczeń 
wychowawczych 500+ prosi-
my o kontakt wg poniższego 
przedziału literowego wg na-
zwisk:
A-H i P: 18 35 51 267
I-O: 18 35 51 275
R-Z: 18 35 51 264
oraz fund. aliment.:18 35 51 
238
Formularze wniosków dostęp-

ne są:
na stronie internetowej Biura 
Wsparcia Rodzin - http://
www.gor l ice.p l/p l/318/0/
biuro-wsparcia-rodzin.html
na stronie internetowej Minis-
terstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej - https://www.
gov.pl/web/rodzina/nowy-
wzor-wniosku-o-swiadczenie-
wychowawcze-ktory-bedzie-
obowiazywac-od-1-lipca-2019
w gablocie znajdującej się pr-
zed budynkiem ratusza.
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Zachęcamy uczniów klas 1-6 
do wzięcia udziału w konkursie 
„EKOświat za 100 lat“. Uczest-
nicy konkursu mają za zadanie 
przedstawić, jak ich zdaniem 
będzie wyglądać świat za 100 
lat, jeżeli ludzie będą wykor-
zystywać przyjazne środowisku 
rozwiązania.
Praca może być propozycją 
nowych, nawet najbardziej ab-
strakcyjnych eko-działań, jakie 
można wprowadzić w życie. 
Latające komputery? Samolo-
ty napędzane słońcem? Drony 
sprzątające okolicę? A może 
wielki, magicznie sprzątający 
odkurzacz? To właśnie Ty puść 
wodze wyobraźni i przelej na 
papier swoje pomysły!
Zwycięską pracę będą mogli 
zobaczyć wszyscy mieszkańcy 

Gorlic, ponieważ zostanie ona 
umieszczona na jednym z sa-
mochodów komunalnych firmy 
EMPOL.
Kto wie, może Twój pomysł za-
inspiruje kogoś do wprowadze-
nia go w życie? A może namówi 
innych do dbania o środowisko?
Autor każdej złożonej pracy 
dostanie od nas roślinkę, a 
wyróżnione osoby dodatkowo 
nagrody.
Na Wasze prace czekamy do 10 
maja 2021 r.
Ważne! Ze względu na umiesz-
czenie zwycięskiej pracy na 
samochodzie komunalnym, w 
pracy istotne będzie zastosowa-
nie równomiernego nasycenia 
kolorów (np. jednakowego na-
cisku kredki na kartkę).

Już 17 kwietnia rozpoczynamy 
akcję sprzątania świata i za-
praszamy Cię do bycia częścią 
tego wydarzenia!
Na początek – czyste rze-
ki! Wraz z organizacją Mój 
czysty Powiat zaczniemy od 
posprzątania terenów przy 
rzekach na terenie Gorlic w 
ramach Operacji Czysta Rzeka 
2021!
Od 17-30 kwietnia sprzątać 
będziemy wszystkie zaniec-
zyszczone tereny na obszarze 
Miasta. Znasz takie miejsce w 
swojej okolicy?
Oznacz je!
Zrób zdjęcie, prześlij wraz z lo-
kalizacją na adres dzienziemi-
gorlice@gmail.com i pokaż in-
nym, gdzie należy posprzątać.
Takie miejsce możesz oczyścić 
samodzielnie – przybory po-
mocne w sprzątaniu możesz 
odebrać w Urzędzie Miejskim 
– bud B pok.7. Pamiętaj o wy-
konaniu zdjęcia zarówno przed 
i po sprzątaniu, pojawią się one 
w naszej galerii, oraz na Mapie 
Sprzątania (http://tnijurl.com/
dzienziemimapa).

Każdą osobę, która weźmie 
udział w akcji nagrodzimy roś-
linką!

Jeżeli nie możesz wziąć udziału 
w sprzątaniu, a chciałbyś jakoś 
pomóc, możesz np.: nagłaś-
niać wydarzenie, zapraszać 
znajomych do udziału w wydar-
zeniu i polubienia profilu Zielo-
ny Punkt – Gorlice w zdrowej 
atmosferze, udostępniać nasze 
treści, mówić o tym, że dbanie 
o środowisko i unikanie zaniec-
zyszczenia  jest bardzo ważne.

Dzięki otrzymanej roślinie 
możesz wziąć udział w dodat-
kowej zabawie – Zielonym Re-
kordzie Polski. Jak to zrobić?
Odbierz roślinę z Urzędu, lub 
(jeżeli wolisz taką opcję) zakup 
swoją własną.
Posadź ją w dniu 30 kwietnia 
2021 r.
Zrób zdjęcia przedstawiające 
miejsce przed i po nasadzeniu.
Opublikuj zdjęcia w mediach 
społecznościowych z haszta-
giem #ZielonyRekord2021.
Uwaga! Każdy zgłoszony 
uczestnik Zielonego Rekor-
du otrzyma cyfrowy certyfikat 
potwierdzający udział w naszej 
akcji, a także podziękowania. 
Szczegóły na stronie http://zie-
lonyrekord.pl/
Pamiętaj! W mieszkańcach siła!
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Już od wielu lat przełom zimy, 
wiosny oraz przedwiośnie to 
okresy, w których wyraźnie 
wzrasta liczba pożarów łąk i 
nieużytków. Wiele osób wypa-
la trawy i nieużytki rolne, tłu-
macząc swoje postępowanie 
chęcią użyźniania gleby. Od po-
koleń wśród wielu ludzi panuje 
bowiem przekonanie, że spale-
nie trawy spowoduje szybszy 
i bujniejszy jej odrost, a tym 
samym przyniesie korzyści 

ekonomiczne. Jest to jednak 
całkowicie błędne myślenie!
Rzeczywistość wskazuje, że 
wypalanie traw prowadzi do 
nieodwracalnych, niekorzyst-
nych zmian w środowisku na-
turalnym – ziemia wyjaławia 
się, zahamowany zostaje bar-
dzo pożyteczny, naturalny roz-
kład resztek roślinnych oraz 
asymilacja azotu z powietrza. 
Do atmosfery przedostaje się 
szereg związków chemicznych 

będących truciznami zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt. Wypala-
nie traw jest również przyczyną 
wielu pożarów, które niejed-
nokrotnie prowadzą niestety 
także do wypadków śmiertel-
nych. Rocznie w tego rodzaju 
zdarzeniach śmierć ponosi kil-
kanaście osób.
Pożary traw powodują również 
spustoszenie dla flory i fauny i 
śmierć wielu zwierząt.



W dniach 26-28 marca 2021 
roku odbyły się przesłuchania 
konkursowe Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Sa-
kralno-Pasyjnej w Szczecinie, 
w którym udział wziął chór 
Cantores Carvatiani pod dy-
rekcją Anny Cisoń-Połeć.
Działający przy Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów w Gorlicach chór, 
zdobył Srebrne Pasmo w ka-

tegorii chórów mieszanych.
Z uwagi na pandemię, tego-
roczna edycja festiwalu miała 
formę zarówno stacjonarną 
jak i online. W festiwalu wzię-
ły udział m.in. chóry z Byd-
goszczy, Poznania, Torunia, 
Lublina, a także Hiszpanii i 
Wielkiej Brytanii.
Serdecznie gratulujemy!
Źródło: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gła-
dyszów w Gorlicach

Srebrne Pasmo dla Cantores Carvatiani

„Lęk, panika, izolacja, bez-
ruch psychiczny i fizyczny 
jest i będzie dla seniorów o 
wiele groźniejszy niż sam wi-
rus” - wielokrotnie apelowali 
eksperci Głosu Seniora, m.in. 
Przewodniczący Rady Progra-
mowej Głosu Seniora, geriat-
ra i dyrektor Szpitala MSWiA 
w Krakowie, dr Krzysztof 
Czarnobilski i psychogeriatrzy, 
a wśród nich m.in. dr Małgor-
zata Ostrowska. Rozpoczyna 
się nowa epidemia chorób psy-
chicznych i tych wynikających 
z zaniedbań spowodowanych 
pandemią. W związku z tym 
rośnie ilość nerwic, depresji 
przechodzonych udarów czy 
zawałów.
Nie możemy zatem straszyć se-
niorów! Nie możemy bombar-
dować ich negatywnymi wia-
domościami. Musimy dodawać 
sobie otuchy i wzajemnie się 
wspierać. Musimy aktywizować 
seniorów medialnie i drogą 
on-line, ale przede wszystkim 
kontaktem bezpośrednim, po-
nieważ jak wskazują liczne 
badania tylko 20% polskich 
seniorów korzysta z Internetu. 
Nie poddawajmy się panice i 

nie zaniedbujmy kontaktów!
Aktywizujmy, edukujmy i 
wspierajmy seniorów! Możemy 
to robić między innymi poprzez 
zwykłą rozmowę odrywającą 
od tematyki pandemicznej, od-
krywanie i pielęgnowanie swo-
ich pasji czy angażowanie się 
w pomoc innym, wolontariat 
oraz pracę społeczną.
TYLKO SOLIDARNI Z SENIO-
RAMI - RAZEM DAMY RADĘ
APELUJEMY:
Nie straszmy Seniorów, bom-
bardując ich negatywnymi in-
formacjami.
COVID-19 to nie jedyna cho-
roba – apelujmy do Seniorów, 
aby nie bagatelizowali żadnych 
problemów zdrowotnych i kon-
sultowali je z lekarzami.
Wspierajmy Seniorów, od-
rywajmy od tematyki wirusa, 
dodając otuchy, nadziei, pozy-
tywnie nastawiając do życia.
Cyfryzujmy Seniorów – sz-
czególnie teraz! W czasie 
pandemicznej izolacji Internet 
to okno na świat. Uczmy Se-
niorów, jak umiejętnie i bez-
piecznie z niego korzystać.
Stop manipulacji, nie daj się 
oszukać! Ostrzegajmy Se-

niorów przed oszustwami, sz-
czególnie nasilonymi w okresie 
pandemii. Więcej informacji 
dot. bezpieczeństwa na www.
glosseniora.pl
Aktywizujmy Seniorów psy-
chicznie i fizycznie poprzez: 
rozmowę przez telefon, skype, 
zoom i inne komunikatory; za-
chęcanie do spacerów z psem, 
prac działkowych czy też do 
udziału w wielu aktywizacyj-
no-edukacyjnych inicjatywach 
i konkursach np. Głosu Seniora 
tj. Stylowi Seniorzy, Zwierzak 
Lekiem na Samotność, Przekaż 
nam swój przepis, Senior Mo-
to-Retro, Senior Działkowiec, 
Miłość po 60-tce, Patriotyczny 
Głos Seniora oraz Stop Manipu-
lacji, nie daj się oszukać.

Z poważaniem,
Łukasz Salwarowski – Prezes 
Stowarzyszenia MANKO-Głosu 
Seniora
Dr Krzysztof Czarnobilski – ge-
riatra, dyr. Szpitala Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Krakowie
Dr Małgorzata Ostrowska – 
psychogeriatra Szpitala Minis-
terstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w Krakowie
Dr Piotr Puc – Ordynator Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowe-
go w 5 Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym w Krakowie
Dr Anna Boraczyńska (91 lat) 
– honorowa ambasadorka Gło-
su Seniora, Honorowy Senior 
UTW PK
Źródło: Stowarzyszenie MANKO

Długoletni Prezes Gorlickiego Klubu Abstynenta Egida. Zmarł w wieku 69 lat.

Radny Rady Miasta Gorlice w latach 1998 - 2014, w kadencji 2002 - 2006 Wiceprzewodniczący Rady. 
Zmarł w wieku 76 lat.

Śp. Zbigniew Grygowicz

Śp. Jan Taboł
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Nie straszmy, ale wspierajmy Seniorów

Pogrążonym w smutku rodzinom i bliskim szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, 
Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
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Przed II wojną światową Żydzi 
stanowili blisko połowę miesz-
kańców Gorlic. Posiadali syna-
gogi, domy modlitwy, biblioteki, 
stowarzyszenia, etc. Życia nie 
koncentrowali wyłącznie wśród 
„swoich”, ale stanowili część 
całej społeczności, biorąc czyn-
ny udział w życiu miasta, cho-
ciażby przy jego odbudowach. 
Przy ul. Stróżowskiej zakońc-
zyły się prace przy niezwykłym 
pomniku upamiętniającym gor-
lickich Żydów – Sidurze Prze-
chodniów.

Kilka lat temu spod podłogi 
nieistniejącego już budynku sy-
nagogi „Beszt” na Dworzysku 
wydobyto kilkadziesiąt macew. 
Od tego czasu, niszczały one 
złożone za bramą cmentarza ży-
dowskiego przy ul. Stróżowskiej. 
Teraz macewy znalazły godne 
miejsce na ścianach pomnika.

Sidur Przechodniów, to miejsce 
pamięci o naszych sąsiadach, 
znajomych, przyjaciołach, lu-
dziach którzy bezpowrotnie 
zniknęli z Gorlic. Miejsce, stwor-
zone po to, aby pamięć o naszej 
wspólnej historii i strasznych 

wydarzeniach II wojny świa-
towej, nigdy nie zginęła.
Nowa budowla posiada ściany 
w rzucie odzwierciedlającym 
kształt „Gwiazdy Dawida”, z bel-
kami wieńczącymi, tworzącymi 
dwa przenikające się trójkąty 
równoboczne z czterema otwar-
tymi wejściami.

Pomnik został wybudowany 
przed bramą cmentarza ży-
dowskiego, a nie w jego ob-
rębie, co wynika z prawa religij-
nego judaizmu.
Powstał też wygodny dojazd 
pod Sidur, co ułatwi odwiedziny 
tego miejsca gorliczanom, tu-
rystom i pielgrzymom.

Pomnik został zrealizowany w 
ramach zadania „Gorlice. Pr-
zeszłość/Przyszłość – żydowska 
historia ocalona“, na realizację 
którego Miasto pozyskało 105 
tysięcy zł z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. 

Wykonawcą Siduru była firma 
Hażbud. Teren wokół obiektu 
zagospodarował Miejski Zakład 
Usług Komunalnych.

Przy ulicy Stróżowskiej powstał Sidur PrzechodniówPrzy ulicy Stróżowskiej powstał Sidur Przechodniów


