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140. rocznica urodzin Aleksandra Skrzyńskiego

140 lat temu, w Zagórzanach urodził się Aleksander Józef Skrzyński – 
hrabia, polityk, minister spraw zagranicznych i premier II RP.
Z tej okazji, 19 marca br., u zbiegu ulic Jagiełły i 3 Maja, odbyły się 
uroczystości na cześć zasłużonego polityka.
Pod tablicą pamiątkową Aleksandra Skrzyńskiego kwiaty złożyli sa-
morządowcy ziemi gorlickiej – Starosta Gorlicki Maria Gubała, Burmis-
trz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski.
Aleksander Józef Zaremba Skrzyński urodził się w pałacu w Zagórza-
nach 19 marca 1882 roku. Doktor prawa międzynarodowego uniwer-
sytetów w Krakowie i Wiedniu. Służbę dyplomatyczną w niepodległej 
Polsce rozpoczynał za rządów Ignacego Jana Paderewskiego. Jako po-
seł w Bukareszcie przygotował sojusz z Rumunią. Aż trzech premierów 
powierzyło mu najważniejszą tekę ministra spraw zagranicznych. Był 
aktywnym uczestnikiem europejskiej dyplomacji. Podjął olbrzymie wy-
zwanie i w listopadzie 1925 roku utworzył koalicyjny rząd „zgody naro-
dowej“, a równocześnie zachował tekę ministra spraw zagranicznych.
Po przewrocie majowym Skrzyński nie wrócił już do pracy w dyplo-
macji, pomimo że Piłsudski przewidywał go na stanowisko ministra 
spraw zagranicznych. W wyniku obrażeń doznanych w wypadku, 
zmarł 25 IX 1931 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Został pochowany 
1 X 1931 roku w kaplicy w Kobylance. Po ukończeniu mauzoleum, 
doczesne szczątki premiera i dyplomaty oraz jego rodziców: Adama i 
Oktawii zostały przeniesione do mauzoleum w Zagórzanach.
Aleksander Skrzyński był, zdaniem współczesnych, pierwszym polskim 
ministrem spraw zagranicznych w rozumieniu europejskim, jednym z 
najzdolniejszych. Wiele z jego myśli i sformułowań, tak jak jego wizja 
świata, nie straciło na aktualności nawet w erze Pax Americana i Unii 
Europejskiej.
Na ziemi gorlickiej znajduje się wiele śladów i pamiątek po rodzinie 
Skrzyńskich:

W zagórzańskim lesie spotkamy pomnik przyrody – dąb Aleksander, 
noszący swoje imię na cześć właściciela Zagórzan. Drzewo liczy pr-
zeszło 250 lat, jego obwód to 380 cm, a wysokość ponad 30 m. 

W Zagórzanach znajduje się też pałac zaprojektowany przez sławnego 
architekta Franciszka Maria Lanci na zlecenie Tadeusza hr. Skrzyńskie-
go. Obiekt w okresie międzywojennym zaliczany był do najcenniej-
szych zabytków i rezydencji w Polsce. Otoczony jest 14 hektarowym 
parkiem, którego początki sięgają XIII wieku. Na tej powierzchni jest 
ponad 40 gatunków drzew. Aż trzy dęby mają ponad 500 lat. W zamku 
mieszkali między innymi Artur Grottger, Wojciech Kossak, Wincenty 
Pol. Gościem bywał tam marszałek Józef Piłsudski. 

W Zagórzanach znajduje się też inny unikatowy obiekt. Mowa oczywiś-
cie o grobowcu rodziny Skrzyńskich – pomniejszonej kopii egipskiej 
piramidy Cheopsa, projektu Teodora Talowskiego, znanego polskiego 
architekta i malarza.

Wpływ rodziny Skrzyńskich widoczny jest też w Gorlicach – w mieście 
znajduje się ul. Skrzyńskich, wspomniana na początku tablica poświę-
cona Aleksandrowi Skrzyńskiemu, a herb Zaremba możemy odnaleźć 
np. na starych budynkach.
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15 marca br., w 80. rocznicę pierwszych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu 
uczczono pamięć 450 tys. ofiar. Miasto Gorlice podczas uroczystości reprezentowali Zastępca Burmistr-
za Łukasz Bałajewicz oraz Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Marcin Gugulski.

Hołd ofiarom zagłady złożyli także przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Ministra Edukacji i Nauki, 
trzech sąsiadujących województw: podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego.

Niezwykle przejmującym momentem było odczytanie relacji Poli Hirszman, żony Chaima Hirszmana – 
drugiego obok Rudolfa Redera ocalałego z obozu zagłady w Bełżcu. W jej wspomnieniach – zebranych 
w 1946 r. – zanotowano:
- Wiem, z opowiadania mego męża, że obóz w Bełżcu tworzył wraz z barakami dla robotników /którzy 
rekrutowali się wyłącznie z Żydów wybranych transportów/ jedną całość. Z zewnątrz obóz był otoczony 
laskiem, tak, że niczego nie można było dojrzeć. Był jeden barak, do którego zapędzano wszystkich 
ludzi, przeznaczonych na śmierć, a drzwi jego zamykały się automatycznie i ludzi tam gazowano. Ro-
botnicy Żydzi wybierali potem trupy i początkowo grzebali, a później palili.

Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu funkcjonował od marca do grudnia 1942 roku. W tym czasie zamor-
dowano w nim co najmniej 450 tysięcy osób, przede wszystkim polskich Żydów, ale także obywateli 
żydowskich z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. 17 marca 1942 roku do obozu zagłady w Bełżcu przy-
były pierwsze transporty Żydów deportowanych z lubelskiego getta na Podzamczu.

Czym była akcja „Reinhardt“?
W nocy z 16 na 17 marca 1942 r. niemieccy funkcjonariusze policji bezpieczeństwa dowodzeni pr-
zez Hermanna Worthoffa wkroczyli do getta na lubelskim Podzamczu. Stamtąd wysyłali codziennie w 
wagonach towarowych do obozu zagłady w Bełżcu około tysiąca nieświadomych swego losu Żydów. 
Zniszczenie żydowskiego Lublina stanowiło początek ludobójczej operacji opatrzonej kryptonimem 
„Einsatz Reinhardt”.
W połowie października 1941 roku utworzono na terenie Gorlic getto. Oprócz 3500 miejscowych Ży-
dów, umieszczono na niewielkiej przestrzeni, ludność żydowską przesiedloną także z okolicznych miej-
scowości. Od wiosny 1942 roku zaczęła się stopniowa, systematyczna likwidacja ludności żydowskiej 
w gettcie dokonywana przez Niemców oraz policję ukraińską. Ostateczna likwidacja getta gorlickiego 
miała miejsce w sierpniu 1942 roku. W dniach 14–19 sierpnia Niemcy dokonali na terenie miasta, w 
tzw. Buciarni oraz w lesie Garbacz egzekucji ok. 900 osób. Wywiezieni Żydzi gorliccy zostali zamor-
dowani w Bełżcu prawdopodobnie 20 sierpnia 1942 roku.
Uroczystości przygotowane zostały przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Państwowe Muzeum na 
Majdanku.

Delegacja Miasta Gorlice na ceremonii pamięci w Bełżcu
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23 marca br., w klubie Jubilat, seniorzy z Gorlic wzięli udział w 
wyjątkowych warsztatach kulinarnych „Gotujemy Tradycyjnie”, 
przygotowanych przez Fundację PrzyGotujmy!
Było to pierwsze z trzech spotkań z cyklu warsztatów skierowa-
nych do gorlickich seniorów, podczas których miłośnicy jedzenia i 
amatorzy kuchni, mogli spróbować swoich sił w przygotowywaniu 
tradycyjnych potraw, ale w nowej odsłonie! Warsztaty finansowa-
ne są z budżetu miasta, w ramach środków przeznaczonych na 
działania związane z polityką społeczną.
Uczestnicy wasztatów mieli szansę zobaczyć, jak wykonać i pięk-
nie podać tradycyjne potrawy, aby nabrały nowego smaku! Na 
wydarzeniu obecny był Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Warsztaty prowadził Prezes Fundacji PrzyGotujmy – kucharz z wie-
loletnim doświadczeniem, instruktor i pasjonat kuchni, Radosław 
Kłapacz.

Miejski Zespół Szkół nr 5 w Gorlicach po raz kolejny realizował 
program  pod patronatem Narodowego Banku Polskiego  – „Złote 
szkoły NBP”.
Celem programu było rozwijanie kompetencji ekonomicznych mło-
dego pokolenia. Tytuł tegorocznej edycji brzmi: „Bezpieczni w fi-
nansach osobistych”.
W ramach promocji projektu, Drużyna Ambasadorów opracowała 
gadżety dotyczące tematyki projektowej, między innymi: napisy, 
medale w postaci banknotów i monet oraz  występ taneczny. Do 
poszczególnych działań zaangażowana została większość uczniów 
gorlickiej „piątki”.
Efekty pracy można było zobaczyć podczas występu na płycie gor-
lickiego Rynku 16.03.2022 r.

Miejski Zespół Szkół nr 5 
w programie „Złote szkoły NBP”

„Gotujemy Tradycyjnie” - warsztaty dla seniorów
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9 marca br., o godzinie 12.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
odbyło się zebranie wyborcze kandydatów na członków Gorlickiej Rady Se-
niorów.
Zgodnie ze Statutem Gorlickiej Rady Seniorów, w wyniku przeprowadzo-
nych wyborów, Burmistrz Miasta Gorlice zarządzeniem zatwierdził nowy 
skład Rady. Spośród 22 kandydatów, w skład Gorlickiej Rady Seniorów 
weszli:
• Baran Aleksandra
• Białoń Longin
• Bobola Bolesław
• Brach Danuta
• Jamro-Kapłon Maria
• Knot Jerzy
• Kuźniarska-Pęczek Maria
• Litwa Teresa
• Magiera Ewa
• Marek Edward
• Markowicz Bogusława
• Morawski Ryszard
• Prochazka Władysław
• Sekuła Maria
• Sroka Lidia
• Szymala Urszula
• Winiarski Krzysztof
• Wojnarska Grażyna
• Wszołek Tadeusz
• Zielińska Maria
Serdecznie gratulujemy!
Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną, a celem jej dzia-
łania jest pobudzenie aktywności obywatelskiej osób starszych w społecz-
ności lokalnej, poprzez zapewnienie seniorom możliwości wyrażenia opinii 
na sprawy dotyczące społeczności Miasta Gorlice.

Wybrano nowy skład 
Gorlickiej Rady Seniorów

marzec 2022

Konkurs plastyczny „Nasza Rodzina razem się trzyma”, przygotowany 
przez gorlicką filę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Są-
czu, został rozstrzygnięty! 

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, w sumie do oce-
ny jury trafiło 110 prac z 13 przedszkoli z Gorlic i powiatu gorlickiego. 
Nagrody wręczyli Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech Zapłata.

Po długich naradach Komisja Konkursowa w składzie:
• Przewodniczący - Tadeusz Łuczejko - artysta grafik, malarz, polski 

twórca muzyki elektronicznej ambient,
• Wojciech Zapłata - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji 

Urzędu Miejskiego w Gorlicach,
• Beata Krok - kierownik PBW Filii w Gorlicach,
• Małgorzata Romańska - nauczyciel bibliotekarz PBW Filii w Gorli-

cach
przyznała 6 nagród głównych i 19 wyróżnień.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratuluje-
my nagrodzonym i wyróżnionym!Znamy wygląd monety z Łukasiewiczem!

Nasza Rodzina razem się trzyma - najmłodsi nagrodzeni w konkursie
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Miasto Gorlice pozyskało 200 000 zł ze środków Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej na powstanie drugiej placówki Klubu 
Seniora! Nowy oddział będzie mieścił się w budynku pomocnic-
zym przy MZS nr 5.
Klub w naszym mieście liczy już 200 członków, a placówka przy 
ul. 3 Maja powoli pęka w szwach – jest nie tylko miejscem spot-
kań, ale także aktywizacji, w którym można swobodnie oddawać 
się ulubionym czynnościom, tutaj obraduje też Rada Seniorów. 
Niezmiernie cieszy nas wynik dofinansowania – nowe miejsce z 
pewnością będzie potrzebne. 
Placówka, o powierzchni ok. 100 m2, usytuowana zostanie w 
pomieszczeniach na parterze dwukondygnacyjnego budynku po-
mocniczego przy ul. Krakowskiej 5.
Pomieszczenia udostępnione na potrzeby działalności Klubu obej-
mą:
• salę ogólnodostępną,
• salę klubową,
• kuchnię wraz z niezbędnym wyposażeniem,
• łazienkę z prysznicem i toalety,
• część komunikacyjną,
• pomieszczenie magazynowe,
• szatnię dla uczestników.
W ramach zaplanowanych prac adaptacyjnych przewiduje się 
m.in.: przeorganizowanie istniejącej przestrzeni - wyburzenia, 
wymurowania, wybicie nowych otworów, wymiana przestarzałej 
stolarki drzwiowej, wyłożenie łazienek i kuchni płytkami, ułożenie 
nowych podłóg, malowanie ścian, wykonanie odpowiednich insta-
lacji i przyłączy zgodnie z nową funkcją pomieszczeń.
Łączny koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę – 250.000 zł, 
w tym wkład własny – 50.000 zł. (tj. 20 % całości zadania). 
Uruchomienie Klubu planowane jest w styczniu 2023 r.

Będzie drugi oddział 
Klubu Seniora w Mieście Światła!

Park miejski staje się coraz atrakcyjniejszy - w ciągu ostatnich lat pr-
zeszedł modernizację, oświetlona została kładka, zmieniła się też in-
frastruktura sportowa, a teraz gorliczanie i przyjezdni mogą korzystać z 
dobrodziejstw tężni solankowej!
Tężnia to obiekt wytwarzający specyficzny mikroklimat – zbudowa-
ny zwykle z gałązek tarniny, po której spływa solanka. Wiatr i słońce z 
kolei sprawiają, że w jej obrębie powstaje pełna ważnych dla zdrowia 
pierwiastków mgiełka solankowa, która jest niezwykle pomocna w profi-
laktyce i przy schorzeniach górnych dróg oddechowych.
Gorlicka tężnia ma kształt wielokąta wpisanego w okrąg. Wykonana zo-
stała w konstrukcji drewnianej i wyposażona w oświetlenie. Pośrodku 
altany usytuowana jest kolumna z gałązek tarniny, po której spływa so-
lanka. Tężnia w gorlickim parku miejskim działać będzie codziennie, od 
8.00 do 22.00.
Teren wokół tężni został utwardzony i wyłożony kostką granitową.

Tężnia w Parku 
już działa
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Już wkrótce rozpocznie się wyczekiwana rewitalizacja Gorlickiego Cen-
trum Kultury, która obejmie m.in. salę widowiskową, scenę i jej ele-
menty, salę kinową oraz kawiarnię. Budynek zostanie w całości przys-
tosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  – to będzie nowa 
kulturalna wizytówka Miasta Światła!
Realizatorem prac będzie firma TBM Tech z Warszawy, specjalizująca 
się w rozbudowie i modernizacjach domów kultury  – która w przetar-
gu zaproponowała najniższą kwotę – 12 767 400 zł. Przypominamy, 
że na rewitalizację wnętrz GCK-u Miasto Gorlice pozyskało dofinan-
sowanie w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopol-
skiego naboru wniosków o dofinansowanie projektów na potrzeby 11 
Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych.
Przed wykonawcą ogrom pracy – budynek GCK to w sumie prawie 
4000m2 powierzchni użytkowej! Co się zmieni? Oto najważniejsze ele-
menty:
• powstanie profesjonalnych sal tanecznych z zapleczem;
• przywrócenie w nowej odsłonie kina „Legenda” i kawiarni „Gwa-

rek”;
• budowa szybu z windą łączącą poziom parkingu z wszystkimi kon-

dygnacjami;
• dostosowanie do aktualnych wymogów sanitarnych, bez-

pieczeństwa i p.poż.;
• montaż klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła dla całego obiektu;
• modernizacja instalacji wewnętrznych;
• modernizacja wyposażenia technicznego sceny i sali widowis-

kowej;
• przebudowa i remont pomieszczeń administracji i pracowni tema-

tycznych;
• utworzenie kompleksu garderób i pokoi gościnnych dla artystów;
• renowacja wystroju sali widowiskowej i pomieszczeń traktu fron-

towego.

Budynek, który od 1956 roku wpisuje się w krajobraz Gorlic, znów na-
bierze blasku. Ogromny zakres remontu to przełomowy moment w his-
torii Gorlickiego Centrum Kultury. Zmian będzie wiele, jednak projekt 
przewiduje zachowanie elementów, które tworzą jego niepowtarzalny 
klimat, takich jak sztukaterie czy posadzki z lastryko (kompleksowa 
renowacja).
Jedną z największych metamorfoz przejdzie sala teatralna  – serce 
budynku  – która wyposażona zostanie w nowoczesny system oświet-
lenia i nagłośnienia, kaskadowy układ foteli na widowni i klimatyzację. 
Rewitalizacja wnętrza budynku zakłada także przywrócenie przestrzeni 
kina „Legenda”, a także kawiarni.
Zajęcia w pracowniach tematycznych to jeden z najważniejszych ele-
mentów działalności Gorlickiego Centrum Kultury. Niezwykle ważne 
będą działania w obrębie obecnej sali gimnastycznej, która po re-
moncie stanie się profesjonalnym miejscem do prowadzenia zajęć 
ruchowych od baletu, akrobatyki, po grupy tańca współczesnego, lu-
dowego i kursy tańca towarzyskiego, a także odnowienie i doposażenie 
pracowni: plastycznej, ceramiki, teatralnej i muzycznej, które stworzą 
niezbędne zaplecze do artystycznej ekspresji w komfortowych warun-
kach dla wszystkich grup wiekowych.

Budynek Gorlickiego Centrum Kultury do remontu!
Będzie drugi oddział 

Klubu Seniora w Mieście Światła!



DNI GORLIC I FESTIWAL ŚWIATŁA JUŻ WKRÓTCE!
Burmistrz Miasta Gorlice zaprasza na Dni Gorlic i obchody Roku Łukasiewicza

29.04 
gorlicki Rynek:

Koncert Solidarni z Ukrainą:
17:00 – Uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gorlicach

19:30 – Delta Virus
20:30 – Gooroleska

30.04 
Park Miejski w Gorlicach (polana):

koncerty:
18:00 – Krusher

20:00 – Another Pink Floyd, gościnnie z Markiem Raduli

1.05
gorlicki Rynek:

9:00 – 3. Klasyczna Gorlicka Majówka - zlot pojazdów zabytkowych
stadion OSIR:

16:00 – Przegląd Twórczości Gorlickiej Młodzieży
18:30 – RMF Lato na #MAXXXA – Maryla Rodowicz, Cleo – koncerty 

W trakcie wydarzenia pokazy lotnicze ze światłem!

2.05 
8:00 – 11:00 – gorlicki Rynek:

Wejścia pogodowe emitowane na żywo w Pytaniu na Śniadanie (TVP2). W programie m.in.: skoczkowie spadochro-
nowi z flagą Polski, rekonstruktorzy Bitwy Gorlickiej, spotkanie z Ignacym Łukasiewiczem, 

Terminus A Quo - teatr uliczny - spektakl „Światło z Ziemi”

 Park Miejski w Gorlicach:
20:30 – 00:00 – Festiwal Światła 

Inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce
Pokaz laserowy na ekranie wodnym, 

Aleja Światła, fontanny woda/ogień, pokazy pirotechniczne 

Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie



W specjalistycznym magazynie branży turystycznej, po raz kolejny 
przeczytamy o Gorlicach! W tym roku głównym filarem promocji 
naszej małej ojczyzny, jest postać Ignacego Łukasiewicza i dzie-
dzictwo naftowe regionu. W takiej konwencji powstał także artykuł 
zapraszający do krainy „czarnego złota”.
W tekście znalazły się informacje o Skansenie Przemysłu Naftowe-
go „Magdalena” w Gorlicach, Muzeum Regionalnym PTTK, a także 
krótki zarys historii wydobycia ropy i działalności pionierów prze-
mysłu naftowego, z naciskiem na wynalazcę lampy i „doskonałego” 
paliwa do niej.
Marcowe wydanie magazynu i stronę poświęconą Gorlicom uzupeł-
niają klimatyczne fotografie regionu.
Wiadomości Turystyczne to miesięcznik, który od ponad 20 lat 
dostarcza informacji na temat najciekawszych produktów tu-
rystycznych w Polsce oraz za granicą. Odbiorcami pisma są głównie 
właściciele biur podróży i agencji turystycznych, szefowie działów 
promocji turystyki jednostek samorządowych, gestorzy bazy nocle-
gowej, kadra naukowa, samorząd turystyczny, piloci, przewoźnicy 
oraz studenci.
Czasopismo ukaże się zarówno w wersji papierowej jak i elektro-
nicznej. Nakład to ponad 26 tys. egzemplarzy, z czego 6 tys. trafi 
do prenumeratorów Wiadomości Turystycznych. Pozostałe egzem-
plarze będą dostępne w ogólnopolskiej sieci sprzedaży EMPIK.
Artykuł będzie dostępny na profilach facebookowych i Instagra-
mie Wiadomości Turystycznych oraz Forum Samorządowego, na 
portalach internetowych www.wiadomosciturystyczne.pl, www.fo-
rumsamorzadowe.pl. Zostanie także wysłany w postaci flipbooka 
do subskrybentów Newslettera Wiadomości Turystycznych, Forum 
Samorządowego (ok. 32 000 odbiorców).

O Roku Ignacego Łukasiewicza i Mieście Światła 
piszą Wiadomości Turystyczne!

Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie

23.03 br., w holu gorlickiego Ratusza odbył się pokaz filatelistycz-
ny poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi – wybitnemu wynalazcy, 
twórcy przemysłu naftowego. Wystawę otworzyli w imieniu Bur-
mistrza Rafała Kukli jego Zastępca Łukasz Bałajewicz oraz Jan Sta-
siowski z Koła PZF nr 70 w Gorlicach.
Na uroczystości obecni byli także między innymi Regionalna koor-
dynator ds. Filatelistyki w Krakowie Bogusława Konieczny, Spec-
jalista ds. marketingu w Poczta Polska S.A. Krzysztof Palich oraz 
Naczelnik Urzędu Pocztowego w Gorlicach Ireneusz Brach.
Zbiory prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Jana Sta-
siowskiego z Koła PZF nr 70 w Gorlicach oraz Mariana Kazieczko z 
Koła PZF w Trzebini.
Na pokazie zaprezentowany został także okolicznościowy datownik 
ze zmienną datą, wydany przy współpracy Poczty Polskiej i Miasta 
Gorlice, z okazji 200. rocznicy urodzin Łukasiewicza. Datownik jest 
dostępny w placówce Poczty Polskiej przy ul. Jagiełły w Gorlicach.
Ignacy Łukasiewicz to twórca polskiego przemysłu naftowego, pr-
zedsiębiorca, farmaceuta, filantrop, szczodry jałmużnik, działacz 
społeczny, patriota, wzorowy obywatel, a przede wszystkim – wy-
nalazca lampy naftowej, który jako pierwszy wydestylował z czar-
nej ropy naftę doskonałą.
Dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi ziemia gorlicka stała się kolebką 
przemysłu naftowego, a Gorlice – Miastem Światła. Pamięć o nim 
jest ciągle żywa wśród gorliczan, ale także we wszystkich miejs-
cowościach, w których zostawił po sobie ślad.
Dwusetna rocznica urodzin jest doskonałą okazją do przedstawie-
nia postaci wynalazcy większemu gronu i uczczenia jego pamięci, 
jako człowieka, który rozświetlił nie tylko szpitalne sale i salony – 
jego wynalazek trafił pod strzechy, rozświetlając drogę do dalszego 
rozwoju.

Pokaz filatelistyczny poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi
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            XLIV  SESJA RADY MIASTA GORLICE            XLIV  SESJA RADY MIASTA GORLICE
31 marca 2022 r., w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się XLV Sesja 
Rady Miasta Gorlice. Po otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o porządku obrad, informacji o spo-
rządzeniu protokołu z obrad XLIV Sesji Rady Miasta oraz Informacji z działalności Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjny od 16 lutego do 15 marca 2022 r. - radni Rady Miasta rozpatrzyli i przyjęli 20 projektów uchwał. 
Pierwszą uchwałą zatwierdzono Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2022. Druga z przyjętych uchwał dotyczyła Miejskiego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 r. (Program 
ministerialny ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jako program osłonowy w formie pomocy społecznej, wynikają-
cych z rozeznanych potrzeb gminy. Do tych zadań w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów 
przed zakażeniem Covid- 19, warunkiem jest przyjęcie uchwały). Trzecią uchwałą przyjęto Miejski Program Opieki nad Zabytkami Miasta 
Gorlice na lata 2022- 2025. Przyjęto również Program Opieki nad Zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Gorlice w 2022 r. Kolejnymi uchwałami radni zmienili uchwałę w sprawie ustalenia Cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego 
w Gorlicach; zmienili uchwałę ustalającą ceny i opłaty za usługi przewozowe oraz uprawnienia do przejazdów ulgowych w komunikacji 
miejskiej realizowanej na obszarze Miasta Gorlice oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji 
publicznego transportu zbiorowego; wyrazili zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy; zgodzili się na dokonanie zwrotu przedmiotu 
umowy darowizny oraz zamianę nieruchomości położonych w Gorlicach przy ul. Stawiska i ul. Bieckiej; podjęli decyzję na sprzedaż w 
drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Gorlicach przy ul. Krętej; nabyli na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowe 
położone w Gorlicach przy ul. Jana Kochanowskiego; uchwalili zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto 
Gorlice- Plan Nr 4”- część działek Nr 429/5 i Nr 426/20 przy ul. Bieckiej w Gorlicach oraz „Miasto Gorlice - Plan Nr 4”- działka Nr 181 przy 
ul. Bieckiej w Gorlicach; wyrazili zgodę na ograniczone zarządzanie odcinka drogi krajowej nr 28 i 28a; zmienili przebieg drogi gminnej nr 
270441K na terenie Gminy Gorlice; określili zakres pomocy świadczonej przez Miasto Gorlice na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; upoważnili Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej; uchwałą dokonali zmianę Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta 
Gorlice za 2022 r. oraz zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice. Dwie ostatnie uchwały dotyczyły rozpatrzenia skargi na 
działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i 
Petycji - radni uznali obie skargi za niezasadne.

Informacja Burmistrza Miasta GorliceInformacja Burmistrza Miasta Gorlice  
z działalności za okres od z działalności za okres od 
16 lutego 2022 roku do 15 marca 2022 roku16 lutego 2022 roku do 15 marca 2022 roku

16 lutego 2022 roku.
·Spotkanie z Przedstawicielami Gminy Gorlice oraz Gminy Sękowa w sprawie omówienia potencjalnych zadań do realizacji przez ZIT (R. 
Kukla, Ł. Bałajewicz).
17 lutego 2022 roku.
· Spotkanie z Panią Iwoną Ciećko, Zastępcą Dyrektora OT KOWR w Krakowie, w sprawie regulacji działek w Gorlicach (Kraków, R. Kukla).
· Spotkanie z Panem Witoldem Kozłowskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Panem Józefem Gawronem Wicemarszał-
kiem Województwa Małopolskiego, w sprawie Programu Ochrony Powietrza, z udziałem przedstawicieli Gminy Lipinki, Gminy Łużna, 
Gminy Moszczenica oraz Miasta i Gminy Bobowa (Kraków, R. Kukla).
18 lutego 2022 roku.
· Spotkanie z Panem Sławomirem Mrozkiem, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorlickiej, w sprawie „Kwartalnika Gorlickiego” 
(R. Kukla).
20 lutego 2022 roku.
· Uroczyste zakończenie ,,Powiatowego Polowania na Drapieżniki” na zaproszenie Koła Łowieckiego „Grabina” w Bieczu (R. Kukla, Ł. 
Bałajewicz).
22 lutego 2022 roku.
· Spotkanie robocze z Dyrektorem OSiR w Gorlicach, w sprawie przebudowy krytej pływalni (R. Kukla).
· Spotkanie z przedstawicielami SIM Małopolska, w sprawie realizacji zadań przez Spółkę (R. Kukla, D. Janeczek).
24 lutego 2022 roku.
· Spotkanie z Panem Tadeuszem Grabowskim w sprawie zagospodarowania terenu przy schodach łączących ulicę Wróblewskiego z ulicą 
Legionów w Gorlicach (R. Kukla).
· Spotkanie z Panem Stanisławem Wyporskim, Prezesem Gorlickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego ,,Forest” Sp. z o.o. w spra-
wie bieżącej działalności Zakładu (R. Kukla).
· Spotkanie na Rynku w Gorlicach pod hasłem „Solidarni z Ukrainą” z udziałem przedstawicieli Gmin z Powiatu Gorlickiego, Radnych 
Miasta Gorlice, Duchowieństwa oraz mieszkańców lokalnej społeczności (R. Kukla, Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
25 lutego 2022 roku.
· Wideokonferencja ze Starostą Gorlickim, w sprawie bieżących działań związanych z sytuacją na Ukrainie (Ł. Bałajewicz).
27 lutego 2022 roku.
· Uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych’’, na zaproszenie Barbary Bartuś Poseł na Sejm RP, zorganizowane 
w GCK (Ł. Bałajewicz).
· Wideokonferencja z Wojewodą Małopolskim, w sprawie działań związanych z sytuacją na Ukrainie (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
1 marca 2022 roku.
· Spotkanie robocze w sprawie opracowania dokumentacji projektowej ronda przy ulicy 11 Listopada - Bardiowska - Korczak w Gorlicach, 
z udziałem Dyrektora Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach oraz projektanta (Ł. Bałajewicz).
· Spotkanie robocze z Panią Karoliną Zych-Mosoń Zastępcą Kuratora Okręgowego w Nowym Sączu, w sprawie organizacji w Gorlicach 
konferencji „Mediacja jako skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów oraz resocjalizacja nieletnich w Ośrodku Kuratorskim” (Ł. Bała-
jewicz).
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· Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, połączone z zabawą karnawałową, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 10 ,,Skrzyń-
skich” w Gorlicach (R. Kukla).
2 marca 2022 roku.
· Wideokonferencja ze Starostą Gorlickim, w sprawie działań związanych z bieżącą sytuacją Ukrainy (Ł. Bałajewicz).
· Spotkanie z Wójtem Gminy Moszczenica w sprawie klastra energii (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
4 marca 2022 roku.
· Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, w sprawie współpracy przy realizacji filmu pt. „Więcej”, z udziałem producenta i 
przedstawiciela projektu, Starosty Gorlickiego, przedstawicieli Gminy Łużna oraz Miasta i Gminy Biecz (R. Kukla).
· Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SIM (Borzęcin, D. Janeczek).
5 marca 2022 roku.
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, na zaproszenie Miejskiego Koła Gospodyń w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
7 marca 2022 roku.
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
· Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza - uroczystość złożenia wiązanek kwiatów przy pomniku Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, oraz 
przy grobie na cmentarzu w Zręcinie, w 200. rocznicę urodzin (Krosno, Zręcin, R. Kukla).
8 marca 2022 roku.
· Obchody 200. rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza - w Bazylice Mniejszej w Gorlicach odbyła się Msza Święta, w ramach promocji 
na gorlickim Rynku został zorganizowany „symboliczny przelot balonem Ignacego Łukasiewicza” (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
· Spotkanie z Prezesem Małopolskiej Organizacji Turystycznej, współorganizatorem obchodów Roku Łukasiewicza w Gorlicach (R. Kukla).
· Uroczystość z okazji urodzin Ignacego Łukasiewicza, zorganizowana na cześć Patrona w Przedszkolu Nr 4 w Gorlicach (R. Kukla).
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet, na zaproszenie Gorlickiego Stowarzyszenia Seniorów w Gorlicach (R. Kukla).
· Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych w Gorlicach, w sprawie sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy (Ł. Bałajewicz).
· Wręczenie nagród na zakończenie konkursu, na najpiękniejszą makietę lampy Łukasiewicza - zorganizowanego dla dzieci, przez TPD 
w Gorlicach (R. Kukla).
· Koncert z okazji Dnia Kobiet, upamiętniający postać Honoraty małżonki Ignacego Łukasiewicza - zorganizowany przez Uniwersytet 
Złotego Wieku (R. Kukla).
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Święta Kobiet, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 8 ,,Korczak’’ w Gorlicach (R. Kukla).
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Święta Kobiet, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 12 ,,Krasińskiego’’ oraz Zarządu Osiedla Nr 6 
„Zawodzie’’ w Gorlicach (R. Kukla).
· Wydarzenia zorganizowane na gorlickim Rynku, w związku z aneksją Rosji na Ukrainę. Odbyły się m.in. - demonstracja poparcia dla 
Ukrainy z udziałem samorządowców z Powiatu Gorlickiego, a także społeczności lokalnej, koncert ,,Solidarni z Ukrainą”, oraz zbiórka na 
rzecz partnerskiego Miasta Kałusz (R. Kukla, Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
9 marca 2022 roku.
· Spotkanie z Prezesem MPGK Sp. z o. o. w Gorlicach oraz przedstawicielami Gminy Gorlice, Gminy Łużna i Gminy Moszczenica, w spra-
wie rozwoju sieci wodnokanalizacyjnej na terenie Miasta Gorlice oraz sąsiednich Gmin (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
· Wideokonferencja z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego, w sprawie bazy noclegowej 
dla uchodźców z Ukrainy - zorganizowana przez Wojewodę Małopolskiego (Ł. Bałajewicz).
· Zebranie wyborcze kandydatów na członków Gorlickiej Rady Seniorów (R. Kukla, D. Janeczek).
· Wideokonferencja w sprawie działań związanych z bieżącą sytuacją na Ukrainie, zorganizowana przez Starostę Gorlickiego (Ł. Bałaje-
wicz).
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Święta Kobiet, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 5 „Młodych” w Gorlicach (R. Kukla).
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Święta Kobiet, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 2 „Magdalena’’ w Gorlicach (R. Kukla).
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Święta Kobiet, połączone z pokazem mody, na zaproszenie Fundacji „Wyjdź z domu” oraz członków 
Gorlickiego Klubu Seniora (R. Kukla).
10 marca 2022 roku.
· Spotkanie robocze w sprawie uzgodnień projektowych dla inwestycji SAG przy ulicy Zakole w Gorlicach - z udziałem Pana Andrzeja 
Polakiewicza Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle, Pana Wiesława Góreckiego Kierownika Nadzoru Wodnego w Gorlicach oraz 
wykonawcy (Ł. Bałajewicz).
11 marca 2022 roku.
· Spotkanie z przedstawicielami Gminy Gorlice i Gminy Sękowa, w sprawie programu ZIT (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
· Spotkanie robocze z Wójtem Gminy Ochotnica Dolna, w sprawie klastra energii (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
· Spotkanie okolicznościowe z okazji Święta Kobiet, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 3 „Kromera’’ w Gorlicach (R. Kukla).
13 marca 2022 roku.
· Spotkanie integracyjne z mieszkańcami Ukrainy - uchodźcami, którzy w ostatnim czasie zamieszkali na terenie Miasta Gorlice, zorga-
nizowane w budynku Sokoła (Ł. Bałajewicz).
14 marca 2022 roku.
· Spotkanie Wojewody Małopolskiego z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Małopolskiego, w sprawie 
wsparcia uchodźców z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji miejsc noclegowych (Tarnów, R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
15 marca 2022 roku.
· Uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę niemieckiej Aktion ,,Reinhardt’’, pierwszych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady 
w Bełżcu - przybyłe delegacje oddały hołd ofiarom, zapalono symboliczne znicze (Bełżec, Ł. Bałajewicz). Wydarzenie zostało zorganizo-
wane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Państwowe Muzeum na Majdanku.
· Zebranie ogólne mieszkańców, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 8 „Korczak’’ w Gorlicach (R. Kukla).
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1 kwietnia br. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, podczas 
gali „Fundusze z Kulturą” wręczył laureatom plebiscytu „Fundusze Europejskie są w Małopolsce” symboliczne statuetki. Wśród wyróżnio-
nych znalazły się dwie gorlickie inwestycje!
Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy samorządów lokalnych i województwa –  przede wszystkim projektów zrealizowanych 
przy pomocy funduszy europejskich.
Pamiątkowe statuetki odebrało 30 laureatów, za najlepsze lokalne przedsięwzięcia realizowane z pomocą Funduszy Europejskich na Ziemi 
Sądeckiej. Plebiscyt został zorganizowany jesienią zeszłego roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i miał na celu 
wyłonienie najlepszych – zdaniem mieszkańców – inwestycji w naszym regionie, zrealizowanych od 2014 roku z pomocą środków unijnych. 
To najcenniejsze z nagród, jakie można otrzymać, bo przyznawane za sprawą głosów oddanych przez mieszkańców regionu!
Wśród wyróżnionych znalazło się Miasto Gorlice. Burmistrz Rafał Kukla, odebrał dwie statuetki za zrealizowane przy udziale funduszy 
unijnych inwestycje – „Restaurację Parku Miejskiego im. Wojciecha Biechońskiego w Gorlicach” oraz „Rozbudowę systemu ekologicznego 
transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice“.
Uczestnicy wydarzenia mieli okazję także realnie wspomóc najmłodszych uchodźców z Ukrainy – spotkaniu towarzyszyła zbiórka mate-
riałów papierniczych dla dzieci z rodzin, które uciekły przed wojną i znalazły schronienie na Sądecczyźnie, w której udział wzięło także 
Miasto Gorlice.
Źródło: mat. własne, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dwie gorlickie inwestycje wyróżnione w plebiscycie 
„Fundusze Europejskie są w Małopolsce”!

26 marca br.  w gorlickim budynku Sokoła przy ul. Jagiełły, odbyło się drugie spotkanie integracyjno-informacyjne z obywatelami Ukrainy, prze-
bywającymi obecnie w naszym mieście.Spotkanie było okazją do zapoznania się z obecnie obowiązującymi przepisami oraz ofertą zajęć sportowych 
i artystycznych przygotowanych przez Miasto Gorlice i jego jednostki (Gorlickie Centrum Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną), a także Młodzieżowy 
Dom Kultury, Gorlicki Klub Sportowy i Gorlicki Klub Sportów Walki. Podczas gdy dorośli omawiali sprawy urzędowe, gry i zabawy dla najmłodszych 
zorganizowali i przeprowadzili harcerze z gorlickiego Hufca. Dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych oraz sportowych, a dzięki uprzejmości firmy 
„Myszkoland“, mogły skorzystać także z dmuchanego placu zabaw. Dla osób, które nie uczestniczyły w spotkaniu, poniżej przedstawiamy wykaz 
instytucji i ofertę zajęć dodatkowych, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy (lista poniżej). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
bezpośredniego zgłaszania się do poniższych instytucji lub kontakt mailowy dlaukrainy@um.gorlice.pl.

Gorlickie Centrum Kultury
ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice
Telefon kontaktowy: (+48)(18) 35 35 695
email: gck@gck.gorlice.pl
Zajęcia plastyczne (ceramika, malarstwo), muzyczne, taneczne, teatralne.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela
ul. Jagiełły 1, 38-300 Gorlice,
Telefon kontaktowy: (+48)(18) 352 19 62
email: bibliotekagorlice@interia.pl
Możliwość korzystania z Czytelni Komputerowej, w tym odbywania lekcji zdalnych na sprzęcie bibliotecznym, korzystania z drukarki, skanera, faxu, 
ksera oraz zajęć dodatkowych artystycznych (po wcześniejszym zgłoszeniu).

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Cicha 4, 38-300 Gorlice
Telefon kontaktowy: (+48)(18) 353 58 91
e-mail: mdk@gorlice.net.pl
Zajęcia muzyczne (gra na instrumentach, śpiew), taneczne, teatralne, plastyczne, grafika komputerowa, ceramika.

Gorlicki Klub Sportowy Glinik Gorlice
Siedziba Klubu: Stadion OSIR im. Maksymiliana Kumorkiewicza
ul. Sienkiewicza 15, 38-300 Gorlice
email: glinik.gorlice@interia.pl
Treningi piłkarskie dla dzieci od 5 r. życia.

Gorlicki Klub Sportów Walki
Telefon kontaktowy: (+48) 727 956 727
email: sportywalkigorlice@gmail.com
Zajęcia sportowe – sztuki walki, cross trening.

Drugie polsko-ukraińskie spotkanie integracyjne w Gorlicach



Prace związane z remontem krytej pływalni „Fala” zmierzają ku końcowi. 
Gorlicki basen rozbudowany został m.in. o dodatkowe sauny, jacuzzi, 
tężnię, grotę solną oraz bajkowy brodzik dla dzieci. Zmieniły się też 
szatnie, hol wejściowy, wejście na zjeżdżalnie wiele innych elementów. 
Zobaczcie jak teraz prezentuje się wnętrze obiektu w nowej szacie. 
Otwarcie planowane jest na początek maja.

Otwarcie pływalni 
Fala już wkrótce! 



K U R I E R  G O R L I C K I

14 marzec 2022

Ruszyło głosowanie internetowe w Ogólnopolskim Konkursie „Moderniza-
cja Roku & Budowa XXI w., w którym udział bierze niedawno wyremonto-
wany budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gorlicach!
Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych – moderni-
zacji oraz nowych obiektów, wyróżniających się szczególnymi walorami 
jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs 
promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych bu-
dynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, 
stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych 
urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwa-
torskich, efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dba-
łość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego.
Na gorlicki „Sokół” zagłosować można w kategorii „Najpopularniejsze bu-
dowy i modernizacje w Polsce”.
Jak to zrobić -  to proste! Wystarczy wejść na stronę plebiscytu, odszukać 
gorlicką inwestycję, kliknąć „Zagłosuj”, uzupełnić dane – imię, nazwisko 
oraz adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający, kliknąć 
w link i gotowe! UWAGA! Głos jest ważny dopiero po kliknięciu w link 
potwierdzający! Głosować można raz na dobę, na jeden obiekt.
Głosowanie potrwa do 20.05.2022 r., do godz. 12.00.
Zachęcamy do udziału!

Fot. Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

Zagłosuj na gorlicki „Sokół” 
w plebiscycie 

„Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”

Przed nami Dni Ziemi 2022! W tym roku obchodzimy je 
aż 3 tygodnie – od 1 do 22 kwietnia Co tym razem za-
planowaliśmy? Dla każdego chętnego coś ekologicznego!

Posprzątaj Nasze Miasto po zimie!
Widzisz zanieczyszczone miejsca na terenie Gorlic? Od 1 do 22 kwiet-
nia 2022 r. możemy je wspólnie posprzątać!
Jeżeli nie możesz wziąć udziału w akcji, a znasz miejsce które wymaga 
posprzątania, zgłoś je do nas! Skierujemy w te punkty grupy zaintere-
sowane sprzątaniem.
Jak co roku, osoby zaangażowane w sprzątanie otrzymają od orga-
nizatorów ekologiczne podziękowanie za udział – roślinkę, którą bę-
dzie można odebrać od 12 do 22 kwietnia u Ekodoradcy (Ratusz Miej-
ski, Segment B, pokój 7)
Co zrobić, by ją otrzymać?
Wystarczy, że zrobisz zdjęcie terenu przed, po lub w trakcie sprzątania 
i oznaczysz na Facebooku lub Instagramie fanpage Zielony Punkt oraz 
Empol – oddział Gorlice z hasztagami #posprzątajznamimałopolskę #sprzątaMYmałopolskę #sprzątaMYgorlice.
Chcesz posprzątać? Worki możesz odebrać w Urzędzie Miejskim – Segment B pok 7.
Pamiętaj, że zebrane odpady należy pozostawić przy najbliższym koszu lub wiacie śmietnikowej!
Marzysz o mieście żyjącym w zgodzie z przyrodą? Chciałbyś, aby Gorlice były Zielonym Miastem? Pokaż nam swoje pomysły!
W ramach Gorlickich Dni Ziemi 2022, organizujemy również konkurs artystyczny: „Zielone Gorlice – zrównoważone miasto w zgodzie z 
naturą”.
Prace przyjmujemy w dwóch kategoriach: plastycznej oraz literackiej. Wiek uczestników nieograniczony! Na wytwory Waszej wyobraźni 
czekamy do 30 kwietnia 2022!
To takie proste, wystarczą chęci!

Dawid Tajak zdobył tytuł Mistrza Polski w odbywających się w os-
tatni weekend Mistrzostwach Polski Low Kick Seniorów i Juniorów 
w Kickboxingu!

W wydarzeniu wzięli udział też inni wychowankowie Gorlickiego 
Klubu Sportów Walki, w tym Daniel Szczygieł, który zakończył 
zmagania z brązowym medalem!

Serdecznie gratulujemy gorlickim zawodnikom i trenerom świet-
nych wyników!

Sukcesy gorliczan na 
Mistrzostwach Polski w Kickboxingu

Sukcesy gorliczan na 
Mistrzostwach Polski w Kickboxingu



Sukcesy gorliczan na 
Mistrzostwach Polski w Kickboxingu

Sukcesy gorliczan na 
Mistrzostwach Polski w Kickboxingu

3 kwietnia br. o godz. 18.00 w dawnym kinie „Legenda” w GCKu, wystawiony został spektakl „Polaniarze“. 
„Polaniarze” to rezultat wieloletniej pracy Bogusława Słupczyńskiego nad zagadnieniem polaniarstwa w Beskidach, obecności tam grupy 
społecznej zajmującej się swoistą i ciężką formą agrokultury górskiej.
Polaniarskie życie to dla twórców spektaklu pretekst do opowieści o Polsce XX wieku, o roli mężczyzny, o prawdziwej pracy i beznadziej-
ności ludzkich usiłowań, o trudnej historii, która staje się życiowym fatum. Ale przede wszystkim jest to opowieść o miłości, czasami 
chropawej i brudnej, ale na pewno prawdziwej.
Praca Studia Sztuki jest kontynuacją nieistniejącego Teatru CST z Cieszyna, a w swoim stylu wykonawczym pełna jest ruchowej, sytua-
cyjnej dynamiki, symboliki, mocnego, bezkompromisowego tekstu i głęboko ludzkiego wyrazu.
fot. GCK

Polaniarze w dawnym kinie „Legenda”

Wesołego Alleluja! 
Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary  

w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby nadchodzące święta przyniosły radość, wzajemną życzliwość oraz moc 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół...
Miłość i pokój niech goszczą w sercach, a każdy dzień przyniesie coś pięknego!

Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla,
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice Robert Ryndak

oraz Radni Rady Miasta Gorlice
i pracownicy Urzędu Miejskiego




