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Demonstracja poparcia i koncert solidarności z Ukrainą
8 marca br. gorliczanie  po raz drugi zebrali się na gorlickim Ryn-
ku, żeby wyrazić swój sprzeciw dla wojny na Ukrainie. Pokojowej 
demonstracji towarzyszył poruszający koncert solidarności z 
naszymi wschodnimi sąsiadami. Pierwsza demonstracja odbyła 
się 24 lutego.
Na demonstracji obecni byli samorządowcy z ziemi gorlickiej – 
Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Starosta 
Powiatu Gorlickiego Maria Gubała, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch, Wójt Gminy Gor-
lice Jan Przybylski, Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin, 
a także obywatele Ukrainy, którzy, uciekając przed wojną, znaleźli 
schronienie w naszym mieście i okolicach.
Po oficjalnych wystąpieniach, rozpoczął się koncert solidarności. 
Ludzie kultury i artyści z całego powiatu, poprzez muzykę, w 
poruszający serca sposób wyrazili swój sprzeciw wobec wojny, 
która toczy się na Ukrainie. Utworom muzycznym towarzyszyła 
niezwykła oprawa i podniosła atmosfera. Koncert poprowadzili 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Uściu Gorlickim Monika 
Babula oraz Dyrektor Gorlickiego Centrum Kultury Janusz Zięba.
Na scenie wspólnie zagrali:
• Zespół LiveD,
• Zespół Plemię,
• Orkiestra Dęta z Brunar pod batutą Romana Korbicza,
• młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach.
W trakcie wydarzenia trwała także zbiórka funduszy na rzecz 
pomocy obywatelom Ukrainy - tym, którzy znaleźli schronienie w 
gorlickim, jak i tym, którzy zdecydowali się zostać w ogarniętym 
wojną kraju. Dodatkowo, obok sceny stanęło stoisko Kół Gos-
podyń Wiejskich z gminy Uście Gorlickie, które także aktywnie 
włączyły się w zbiórkę.
Dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni i wyrazili swój sprzeciw 
wobec okrucieństwu wojny oraz solidarność z naszymi przyjaciół-
mi zza wschodniej granicy oraz wsparli zbiórkę. Dziękujemy także 
wszystkim, którzy od samego początku tego strasznego konfliktu 
aktywnie włączają się w pomoc. Spłynęło do nas mnóstwo dek-
laracji pomocy i darów. Nasze poparcie znaczy wiele  – bądźmy 
solidarni z Ukrainą!



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.

3luty 2022

CAŁODOBOWY NUMER TELEFONU - 728961174

Punkt informacyjny

W Pawilonie Historii Miasta (gorlicki Rynek) Miasto Gorlice wraz ze Starostwem Powiatowym 
uruchomiło punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, w którym szukający schronienia w naszym 
mieście otrzymają pomoc, a mieszkańcy kompleksową informację dotyczącą form i możliwości 
wsparcia uchodźców. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-22.00 oraz w 
soboty i niedziele od 8.00 do 20.00. Dodatkowo, punkt pełni rolę gminnego magazynu artykułów 
pomocowych.

Zbiórka artykułów pomocowych

W powiecie gorlickim powstał Powiatowy Magazyn Pomocy (PMP), zlokalizowany w Woli 
Łużańskiej 31. W PMP prowadzona jest zbiórka produktów (poniżej aktualnie obowiązująca 
lista), które dostarczone zostaną Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a następnie przewie-
zione na Ukrainę. W punkcie potrzebne są europalety, chętnych do ich przekazania prosimy o 
transport do PMP - lokalizacja punktu na google maps https://goo.gl/maps/AzQqUpXPjfb5Tcyg8.  
Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty włącznie, w godz. od 10:00 do 18:00.

Pesel 

Ruszył proces nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w specjalnym trybie. Uciekają-
cy przed wojną mogą rejestrować się poprzez złożenie w dowolnym urzędzie gminy wniosku, 
zawierającego podstawowe dane oraz zdjęcie. Nadanie polskiego PESEL-u umożliwi np. dostęp 
do publicznego systemu ochrony zdrowia, do edukacji, pomocy społecznej czy założenie firmy. 
Jednocześnie będą mogli założyć „profil zaufany”, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzę-
dowych przez Internet. 

Miejska świetlica

Przy ul. Wyszyńskiego 21 powstało miejsce spotkań, wsparcia i opieki dla ukraińskich dzieci. 
Miejska świetlica czynna od jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. 

Inne formy oficjalnej pomocy:

Zachęcamy do śledzenia strony https://www.gov.pl/web/ukraina, oraz korzystania ze specjalnie 
przygotowanego portalu: https://pomagamukrainie.gov.pl/

Jak pomagać Ukrainie - niezbędne informacje
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W przeddzień 200. urodzin Ignacego Łukasiewicza, w gorlickim Mu-
zeum Regionalnym PTTK odbył się wernisaż wystawy dedykowanej 
twórcy polskiego przemysłu naftowego.
Zgromadzonych na otwarciu przywitała Katarzyna Liana - kustosz 
muzeum, a w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice, Sekretarz Daniel 
Janeczek. Głos zabrali także Przewodniczący Rady Miasta Gorli-
ce Robert Ryndak oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman 
Dziubina.
Ekspozycja zatytułowana „Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach” szcze-
gólny nacisk kładzie na 5-letni, przełomowy pobyt tego genialnego 
wynalazcy w naszym mieście. Właśnie w Gorlicach Łukasiewicz stał 
się samodzielnym farmaceutą i właścicielem apteki, tu także zawarł 
związek małżeński. Ale to oba przełomowe wynalazki stworzone w 
1854 r. w mieście nad rzeką Ropą: idealna nafta i doskonale przy-
stosowana do jej spalania lampa, przyniosły mu rozgłos i uczyniły 
Gorlice pierwszym na świecie miastem oświetlonym uliczną lampą 
naftową.
Łukasiewicz zyskał powszechnie wielki szacunek jako pionier nowo 
powstającej branży, dzielił się swoją wiedzą i pomagał zakładać oko-
liczne kopalnie oraz destylarnie, nieustannie wspierał rozwój tworzą-
cego się przemysłu petrochemicznego.
Rok 2022 to także doskonała okazji do przypomnienia wydarzenia z 
1852 r. 170 lat temu książę Stanisław Jabłonowski z Kobylanki, jako 
pierwszy rozpoczął oficjalne wydobywanie ropy naftowej na podsta-
wie zezwolenia otrzymanego z c. k. Sądu Górniczego w Wieliczce. 
Jego kopanki, otworzone na tzw. Pustym Polu w Siarach uchodzą za 
pierwszą kopalnię ropy naftowej na ziemiach polskich. O wydarzeniu 
tym pisały ówczesne gazety i to właśnie te informacje stały się bez-
pośrednim powodem przyjazdu Ignacego Łukasiewicza do Gorlic.
Wystawie dostępna będzie do 25 września i towarzyszy jej specjalnie 
przygotowana pamiątkowa ulotka. Serdecznie zapraszamy!

Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach – nowa wystawa w Muzeum PTTK

Przed Ratuszem stanęła wystawa poświęcona Armii Krajowej. 14 
lutego br., w 80. rocznicę powstania AK, wystawę otworzyli dr Ma-
ciej Korkuć – przedstawiciel IPN, Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Beata Mikruta-Kawa.
Armia Krajowa była największą organizacją zbrojną polskiego 
podziemia w czasie II wojny światowej, powołaną 14 lutego 1942 
r. przez gen. Władysława Sikorskiego. Wystawa została przygo-
towana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w War-
szawie. 
 
Na zakończenie wydarzenia, przedstawiciele IPN wręczyli dzieciom 
pakiety edukacyjne przygotowane przez Instytut.

80. rocznica powstania 
Armii Krajowej
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Przed gorlickim Ratuszem stanęła właśnie trzymetrowa lampa nafto-
wa. Z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza ozdobi i uatrakcyjni cen-
trum naszego Miasta Światła. Metalowa konstrukcja inspirowana jest 
prototypem pierwszej lampy i razem z ławeczką przypominać będzie 
naftową historię naszej małej ojczyzny!
Za wykonanie serdecznie dziękujemy TLC Group.

Laaaampa naftowa!

luty 2022

W dniu poprzedzającym dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Łuka-
siewicza – pioniera przemysłu naftowego, filantropa i działacza nie-
podległościowego, w Krośnie odbyła się inauguracja wydarzeń zwią-
zanych z rozpoczęciem Roku Łukasiewicza. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych. 
Miasto Gorlice reprezentował burmistrz Rafał Kukla.
Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliń-
ski podkreślił, jak wielkie znaczenie w rozwój Podkarpacia wniósł 
Ignacy Łukasiewicz. O znaczeniu filantropii, patriotyzmu i dbałości o 
prawa pracownicze tego wielkiego Polaka wspominał Poseł na Sejm 
RP Piotr Babinetz.
Po złożeniu kwiatów, zaproszeni goście udali się do podkrośnień-
skich miejscowości: Zręcina – miejsca pochówku Łukasiewicza oraz 
do Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, gdzie odbyło się sym-
pozjum „Ignacy Łukasiewicz – życie i działalność”.
Źródło: www.krosno.pl, mat. własne
Foto. www.krosno.pl

Narodowy Bank Polski zaprezentował wygląd wyjątkowej kolekcjo-
nerskiej monety wydanej z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza – 8 
marca, w dniu urodzin wybitnego wynalazcy.
Z wnioskiem do Prezesa NBP Adama Glapińskiego, zwrócili się w 
zeszlym roku Poseł na Sejm Barbara Bartuś oraz Burmistrz Miasta 
Gorlice Rafał Kukla.
Moneta o nominale 10 zł, o masie 31,10 g, średnicy 32 mm, wyko-
nana została ze srebra próby 999 i emitowana będzie w nakładzie 
do 10 000 sztuk. Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica 
Polska S.A.

Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach – nowa wystawa w Muzeum PTTK

Uroczystości rocznicowe w Krośnie

Znamy wygląd monety z Łukasiewiczem!
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Kolejne ulice do remontu! Dzięki środkom pozyskanym przez 
Miasto Gorlice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w kwocie 
ponad 1,8 mln zł, już wkrótce wypięknieje teren przy Galerii Gor-
lickiej. Ulice Ogrodowa i Rzeźnicza przejdą gruntowną rozbudowę.
Zakres prac obejmie m.in. przebudowę nawierzchni, chodnika, 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej, przebudowę wodociągu, ga-
zociągu, sieci energetycznej oraz budowę nowego oświetlenia - w 
tym na nieoświetlonej do tej pory ul. Rzeźniczej.
Ponadto uporządkowane i przebudowane zostaną miejsca posto-
jowe nad rzeką Ropą oraz zjazdy z drogi.
Całkowity planowany koszt inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 
gminnej 270355K na odcinku I w km 0+043,15 do km 0+135,15 
(ul. Ogrodowa) oraz na odcinku II - w km od 0+000,00 do km 
0+127,27 (ul. Rzeźnicza)“ to 3 191 673,50 zł, a dofinansowanie 
stanowi 60% kosztów kwalifikowanych, czyli 1 813 461 zł.
Pozytywnie rozpatrzony został też inny wniosek złożony przez 
Miasto Gorlice – projekt budowy chodnika na ul. Wincentego Pola 
– który znalazł się na razie na liście rezerwowej.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie progra-
mu, analizę wniosków i rozdysponowanie środków, a tym sa-
mym wsparcie samorządów w realizacji ważnych dla lokalnych 
społeczności inwestycji.
fot. z podpisania umów na dofinansowanie remontu: Małopolski Urząd Wojewódzki/Jan Lorek

Mamy fundusze na przebudowę ul. Ogrodowej i Rzeźniczej!

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a wraz z nimi gorlicki Kiermasz, podczas 
którego przeprowadzona zostanie kwesta na rzecz rodzinny Walągów z 
Gorlic.
Na gorlickim Rynku stanie charytatywne stoisko, w którym będzie można 
nabyć świąteczne ozdoby i produkty. Całkowity dochód ze sprzedaży zo-
stanie przeznaczony na leczenie Maćka i Kuby oraz ich taty Grzegorza.
Bliźniacy, Maciek i Kuba, przyszli na świat w 2007 roku jako wcześniaki. 
Od razu trafili do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Pro-
kocimiu. Lekarze zdiagnozowali u nich dziecięce porażenie mózgowe. Nie-
dawno u ich taty Grzegorza stwierdzono stwardnienie zanikowe boczne 
– choroba szybko postępuje. Koszty leczenia i rehabilitacji zarówno chłop-
ców jak i ich taty, są ogromne. Więcej informacji o rodzinie w Gazecie 
Gorlickiej.
Zachęcamy również do wsparcia zrzutki na rzecz rodziny. Pokażmy, że w 
sercach gorliczan tkwi wielka siła.
Foto. Gazeta Gorlicka

Rodzina Walągów potrzebuje naszej pomocy!
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Widoczna z daleka, z bliska robi równie duże wrażenie! Teraz, dzięki 
niezwykłej iluminacji, kładka piesza prowadząca do parku idealnie 
wpisuje się w markę Gorlice Miasto Światła!
Dzięki zwycięskiemu w Budżecie Obywatelskim projektowi „No 
pięknie! – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Parku 
Miejskim”, most zyskał atrakcyjne podświetlenie – dobór odpowied-
nich świateł umożliwia podświetlenie kładki w dowolnej kompozycji 
kolorystycznej, zarówno w formie statycznej, jak i animacji, np. w 
czasie świąt państwowych – bielą i czerwienią.
Wyjątkowa kładka będzie atrakcją zarówno dla gorliczan, jak i tu-
rystów odwiedzających nasze miasto!

Kładka rodem z Miasta Światła!

Święta Wielkiej Nocy zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi 
gorlicki Kiermasz Wielkanocny (9-10 kwietnia). Dla wszystkich, 
którzy chcieliby, aby na ich stołach zawitały świeże i zdrowe pro-
dukty, przygotowane przez lokalnych producentów i Koła Gospodyń 
Wiejskich, zapraszamy już dzisiaj na gorlicki Rynek. Będzie można 
skosztować lokalnych potraw i poznać regionalne produkty. Stoiska 
będą otwarte w godzinach 10.00-17.00.

W trakcie Kiermaszu będzie można wesprzeć rodzinę Walągów z 
Gorlic



8 marca 2022 r. świętowaliśmy nie tylko Dzień Kobiet, ale także 
200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza – wielkiego wyna-
lazcy, pioniera przemysłu naftowego, który rozświetlił i rozsławił 
Gorlice!
Uroczyste świętowanie gorliczanie rozpoczęli Mszą Świętą w Ba-
zylice Narodzenia NMP.
Dwusetne urodziny tak ważnej nie tylko dla naszej małej ojczy-
zny, województwa, kraju a nawet świata postaci, to niezwykły 
jubileusz!
Miasto Gorlice wspólnie z Województwem Małopolskim i Małopol-
ską Organizacją Turystyczną przygotowało specjalną atrakcję – 
nad Gorlicami poszybował kolorowy balon Małopolski, do którego 
wsiadł sam Ignacy Łukasiewicz!
Ręcznie wykonanymi, papierowymi kwiatami, wynalazcę przywi-
tały przedszkolaki.
Swój powietrzny rejs, Łukasiewicz rozpoczął w sercu miasta, a 
z kosza pozdrawiał zgromadzonych na Rynku mieszkańców i tu-
rystów. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się także gorliccy 
seniorzy oraz uczniowie wraz z opiekunami.
Życzenia z okazji Dnia Kobiet, uczestniczkom spotkania „urodzi-
nowego” złożył Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. Każda z Pań 
otrzymała symboliczny kwiat.
W tym dniu o urodzinach Łukasiewicza oraz Mieście Światła 
dowiedzieli się także widzowie Dzień Dobry TVN. Gorlice odwie-
dziła ekipa programu, na czele z dziennikarzem i prezenterem 
pogody Bartłomiejem Jędrzejakiem.
W trakcie pięciu wejść na żywo, które odbyły się w Skansenie Pr-
zemysłu Naftowego „Magdalena”, w Muzeum Regionalnym PTTK 
oraz na gorlickim Rynku, zaprezentowana została naftowa histo-
ria regionu.
Przed kamerą o Gorlicach opowiedziała Katarzyna Liana - lokal-
ny przewodnik i kustosz gorlickiego muzeum. Na oczach widzów 
wystartował również balon Małopolski.
W obchody urodzin Ignacego włączyli się także najmłodsi miesz-
kańcy Gorlic – dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 4, które nosi 
imię Łukasiewicza i znajduje się w dzielnicy „Zawodzie”, gdzie 
zapłonęła skonstruowana przez Ignacego lampa.
Przedszkolaki przygotowały program artystyczny i częstowały 
urodzinowym tortem.
W dwusetną rocznicę urodzin Łukasiewicza, podopieczni Towar-
zystwa Przyjaciól Dzieci w Gorlicach zaprezentowali własnoręcznie 
wykonane repliki kapliczki z Jezusem Frasobliwym, na cokole któ-
rej zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa.
Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z wręczeniem nagród, od-
było się w siedzibie organizacji. W trakcie spotkania, na którym 
obecny był także Burmistrz Rafał Kukla, dzieci przedstawiły oko-
licznościowy program artystyczny.

Świętowaliśmy 
200. urodziny 

Ignacego Łukasiewicza!
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             XLIV SESJA RADY MIASTA GORLICE             XLIV SESJA RADY MIASTA GORLICE
24 lutego 2022 r., o godz. 9.00., w trybie zdalnym, odbyła się XLIV Sesja Rady Miasta Gorlice. Po otwarciu 
sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o sporządzeniu protokołu z obrad XLIII Sesji Rady Miasta oraz In-
formacji z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny od 16 stycznia do 15 lutego 2022 r. - roz-
patrzono i przyjęto 14 projektów uchwał. Pierwsza uchwała podjęta została w sprawie utworzenia mieszkań 
chronionych na terenie Miasta Gorlice (na terenie Miasta Gorlice tworzy się dwa mieszkania chronione treningowe, na które przeznacza 
się lokale w budynku przy ul. Reymonta 1 w Gorlicach, prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach). Druga 
uchwała dotyczyła zmiany Uchwały Nr 533/LVIII/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych 
obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych użyteczności publicznej pozostających w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach 
oraz upoważnienia Burmistrza Miasta Gorlice do ustalenia opłat za korzystanie obiektów(wprowadzenie dodatkowego zapisu umożliwia-
jącego korzystanie z lodowiska przez stowarzyszenia i kluby sportowe, daje możliwość rozpropagowania łyżwiarstwa i hokeja na terenie 
Miasta Gorlice).
Trzecią uchwałą wyrażono zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (Dzierżawa tych terenów przynosi miastu korzyści finansowe). 
Czwarta uchwała dotyczyła przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zadania zarządzania publicznego- drogę wojewódzką (od-
cinek drogi wojewódzkiej nr 977 relacji Tarnów- Konieczna, ul. Stawiska w miejscowości Gorlice, w zakresie pełnienia funkcji inwestora 
na czas przygotowania zadania pn. „Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 977 (ul. Stawiska w miejscowości Gorlice). Piąta uchwała dotyczyła 
nabycia na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach przy ul. Wspólnej (na cel publiczny- urządzenie drogi 
gminnej). Pięć kolejnych uchwał dotyczyło przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(3), przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego(2), uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego(1). Ponadto radni przyjęli zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz Uchwały Budżetowej Miasta na 2022 
r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice i uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Gorlice na 2022 r.

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

17 stycznia 2022 roku.
• Rada budowy w sprawie przebudowy krytej pływalni (R. Kukla).
• Uroczystość z okazji 77. rocznicy zakończenia działań wojennych II Wojny Światowej w Gorlicach - pod tablicą pamiątkową usytuowaną przy 

budynku Szklarczykówki złożono kwiaty i zapalono symboliczny znicz (R. Kukla).
18 stycznia 2022 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami Zakładu Produkcyjnego Rockfin Sp. z o.o. w Gorlicach, w sprawie działalności firmy (R. Kukla).
• Posiedzenie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (Ł. Bałajewicz).
19 stycznia 2022 roku.
• Spotkanie z Panem Józefem Gawronem, Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, w sprawie obchodów Roku Łukasiewicza (Kraków, 

R. Kukla, Ł.Bałajewicz).
• Spotkanie z Panem Robertem Jakubiakiem, Dyrektorem GDDKiA, w sprawie rozbudowy drogi krajowej Nr 28, przy udziale - w formie wide-

okonferencji projektanta (Kraków, R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
20 stycznia 2022 roku.
• Spotkanie z Panem Robertem, Kowalskim Kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, delegatura w Nowym Sączu, 

w sprawie remontu budynku Ratusza w Gorlicach (Nowy Sącz, R. Kukla).
• Koncert noworoczny ,,Polskie kolędy - znane i zapomniane”, na zaproszenie Dyrektora Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach 

(Ł. Bałajewicz).
24 stycznia 2022 roku.
• Spotkanie online, w sprawie realizacji projektu ,,Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej’’ 

(R. Kukla).
27 stycznia 2022 roku.
• Uroczystości upamiętniające 66. rocznicę śmierci ks. Bronisława Świeykowskiego - na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach, przy grobie Bur-

mistrza złożono kwiaty oraz zapalono znicz, w Bazylice Mniejszej w Gorlicach odbyła się msza św. (Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).
29 stycznia 2022 roku.
• Spotkanie okolicznościowe z okazji Jubileuszu 70-lecia sportów samochodowych na Ziemi Gorlickiej i Bieckiej, na zaproszenie Zarządu Au-

tomobilklubu Bieckiego (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
30 stycznia 2022 roku.
• 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorlicach , zorganizowany na potrzeby diagnostyki i leczenia wzroku dzieci (R. Kukla, Ł. 

Bałajewicz).
• W budynku Sokoła w Gorlicach odbyły się wydarzenia towarzyszące - m.in. koncert charytatywny, podczas którego na scenie zagrał Pan 

Rafał Kukla Burmistrz Miasta Gorlice a także licytacje, symboliczne ,,Światełko do nieba” itp.
1 lutego 2022 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
3 lutego 2022 roku.
• Wernisaż wystawy Rysunku ,,Miejsca i emocje”, na zaproszenie Pana Janusza Sepioła oraz Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (Rze-

szów, Ł. Bałajewicz).
7 lutego 2022 roku.
• Spotkanie z Panem Wiktorem Durlakiem, Senatorem RP, w sprawie naboru do programu ,,Polski Ład” (R. Kukla).
• II posiedzenie Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza, zorganizowane przez Mar-

szałka Województwa Podkarpackiego (konferencja, Ł. Bałajewicz).
8 lutego 2022 roku.
• Spotkanie na zakończenie kadencji Gorlickiej Rady Seniorów (Ł. Bałajewicz, D. Janeczek).

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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9 lutego 2022 roku.
• Spotkanie z Przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w sprawie Roku Łukasiewicza - w formie online 

(Ł.Bałajewicz).
10 lutego 2022 roku.
• Spotkanie robocze z Przedstawicielem SIM Małopolska, w sprawie realizacji inwestycji przez Spółkę (R. Kukla, D. Janeczek).
• Spotkanie z Prezydentem Miasta Starachowice w sprawie współorganizacji zlotu starych samochodów - Motolegendy, na trasie Gorlice-Sta-

rachowice (Starachowice, Ł. Bałajewicz).
11 lutego 2022 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, w formie online (R. Kukla).
14 lutego 2022 roku.
• Otwarcie wystawy plenerowej z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, zorganizowanej przez IPN w Krakowie, przed budynkiem 

Ratusza w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie z Panem dr Maciejem Korkuć, Naczelnikiem Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie, w sprawie 

współpracy, m.in. propozycji odnowienia tablicy upamiętniającej wydarzenia II Wojny Światowej, usytuowanej przy budynku Szklarczykówki 
w Gorlicach (R. Kukla).

Radni interpelują - Burmistrz odpowiadaRadni interpelują - Burmistrz odpowiada
Odpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta GorliceOdpowiedzi na interpelacje z Sesji Rady Miasta Gorlice

Joanna Bubak interpelowała w kwestii systemu odbioru odpadów
W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta Gorlice w dniu 24 lutego br. w sprawie przywrócenia 
dawnego systemu wywozu odpadów wielkogabarytowych (zbiórki dwa razy w roku) oraz zawierającą wniosek o zamonto-
wanie kamer przy altanach śmietnikowych informuję, że nie jest obecnie możliwe wprowadzenie proponowanych zmian. 
W oparciu o uchwały regulujące szczegółowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Gorlice został 
ustalony zakres usług jaki realizować winien przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Zgodnie z przyjętą uchwałą 
Nr 373/XXVII/2020 Rady Miasta Gorlice z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Gorlice i zagospodarowa-

nia tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stacjonarny PSZOK 
zapewnia w dni robocze oraz w dwie soboty w miesiącu nieodpłatne przyjmowanie od właścicieli nieruchomości m. in. Odpadów wielkogabary-
towych. Funkcjonujący pierwotnie sposób zbiórki odpadów wielkogabarytowych powodował nagminne podrzucanie w/w odpadów przez osoby 
nieuprawnione. Było to powodem wielu interwencji mieszkańców oraz ponoszenia przez Miasto znaczących kosztów. Dodatkowo, nie można 
było stwierdzić kto jest właścicielem odpadów - umożliwia to PSZOK, obecnie sytuacja związana ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych ulegla 
poprawie. Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest zapewnienie utrzymania miejsc gromadzenia odpadów, w tym altanek śmietnikowych w 
należytym stanie estetycznym, sanitarnym i porządkowym, Dlatego także ewentualne instalowanie urządzeń monitoringu (kamer) należy do 
zarządców terenów.

Lucyna Jamro złożyła interpelację w sprawie wykonania iluminacji świetlnej
W odpowiedzi na interpelację z dn. 23.02.2022 r., dotyczącą wykonania iluminacji świetlnej o nazwie „Gorlice Miasto Świa-
tła” wraz z lampą naftową uprzejmie informuję, że zaproponowane przez Panią zadania, częściowo zostały już wykonane, 
a pozostałe są w trakcie realizacji.
W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na rok 2022, wybrane zostało zadanie osiedlowe pn. „Skwer Miasta 
Światła”, obejmujące zagospodarowanie pomiędzy ul. Łukasiewicza a Kołłątaja. Jednym z działań w ramach zadania, jest 
wykonanie repliki lampy naftowej i posadowienie jej na przedmiotowym skwerze. Lampa została już wykonana i obecnie 
stoi przed budynkiem Ratusza, a jesienią zostanie przeniesiona do miejsca docelowego. Ponadto, Miasto Gorlice zdecydo-

wało się na poszerzenie projektu o wykonanie iluminacji świetlnej Gorlice Miasto Światła i umieszczenie jej w sąsiedztwie lampy.
Zaproponowane przez Panią projekty zostaną zatem zrealizowane, jednakże w lokalizacji wskazanej przez wnioskodawcę w ramach wniosku 
złożonego do Budżetu Obywatelskiego

Adam Piechowicz interpelował w sprawie ulicy Ariańskiej
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 22.02.2022 roku w sprawie ulicy Ariańskiej informuje, że został zlecony projekt 
zmiany organizacji ruchu. W ramach uzupełnienia oznakowania, po otrzymaniu pozytywnej decyzji Starosty Gorlickiego 
zostaną umieszczone znaki ograniczające prędkość do 30 km/godz oraz znaki A-17, Uwaga dzieci” Budowa wyniesionych 
przejść dla pieszych będzie przedmiotem analizy przy wymianie nawierzchni na ul. Ariańskie), przy czym takie rozwiązanie 
musi być poprzedzone sporządzeniem dokumentacji projektowej, a Miasto Gorlice musi uzyskać stosowne decyzje i opinie.
Obręb skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Ariańskiej znajduje się w zarządzie ZDW Kraków, stąd wniosek w sprawie umiesz-
czenia barier zostanie przekazany do Zarządcy Dróg) wojewódzkiej.

Złożył też wniosek w sprawie ujęcia w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej kursu do Bystrej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ujęcia w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej kursu do Bystrej lub do ul. Zam-
kowej przed godziną 10.00 informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym rozkładem jazdy z przystanku Zajezdnia MZK” w kierunku ulicy 
Zamkowej we wskazanej porze dnia odjazdy są realizowane o godzinach 8:43 oraz 10.10. Dlatego też oraz ze względu na generowane koszty 
i nieznaczną frekwencję pasażerską obecnie nie jest zasadne uruchamianie w tym czasie dodatkowego kursu.

Jan Wojnarski interpelowała w kwestii remontu drogi gruntowej bocznej od ul. Sosnowej w odpowiedzi 
na wniosek złożony w dniu 22.02.2022 roku w sprawie remontu drogi gruntowej bocznej od ul. Sosnowej informuję, że 
zniszczony odcinek drogi na działce nr 1317 obręb Kobylanka jest własnością Gminy Gorlice i znajduje się poza granicami 
administracyjnymi Miasta Gorlice, stąd wniosek w sprawie remontu należy zgłosić do zarządcy dróg na terenie Gminy Gor-
lice. Odcinek drogi na działce nr 60 obręb Sokół jest własnością Miasta Gorlice i ten odcinek jest corocznie remontowany 
w niezbędnym zakresie. Także w tym roku, po przeprowadzeniu wiosennego przeglądu dróg zostanie ustalony zakres 
niezbędnych prac remontowych
Złożył też wniosek w sprawie naprawy i konserwacji drewnianej kapliczki zawieszonej na stanowiącym 

pomnik przyrody dębie przy ul. Sosnowej
W odpowiedzi na wniosek z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia naprawy i konserwacji drewnianej kapliczki zawieszonej na 
stanowiącym pomnik przyrody dębie przy ul. Sosnowej w Gorlicach oraz przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych drzewa uprzejmie informuje, że 
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drzewo oraz kapliczka usytuowane są na terenie prywatnym.
Kapliczka jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Gorlice. Dlatego, w celu uniknięcia niefachowych działań, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami właściciele zabytku powinni występować do wojewódzkiego konserwatora zabytków o 
pozwolenie na prowadzenie różnego rodzaju prac przy takim obiekcie.
Ponadto informuję, że wskazane drzewo, na którym jest zamontowana kapliczka, nie jest pomnikiem przyrody i wykonywanie prac pielęgnacyj-
nych przy drzewie należy do jego właściciela.

styczeń 2022

Szkolenie z pozyskiwania środków dla NGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Pozyskiwanie środków dla 
NGO”, które odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2022 r., w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji, ul. Sportowa 9, w Gorlicach.
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Akademia zamówień publicz-
nych – makroregion III”. Podczas szkolenia Podmioty Ekonomii Społecznej 
(stowarzyszenia, fundacje), w tym przedsiębiorstwa społeczne, mogą pod-
nieść kompetencje swoich kadr w zakresie pozyskiwania środków dla NGO.
Jedno szkolenie – to cztery komplementarne obszary:
• zamówienia publiczne,
• fundraising,
• współpraca z samorządami,
• komunikacja i marketing społeczny.
Korzystając ze szkolenia uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
REKRUTACJA:
    Joanna Bieniek
    e-mail: bieniekjoanna01@gmail.com
    telefon: 575-122-082

Dzień Kobiet w Gorlicach
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Dzień Kobiet to święto obchodzone na całym świecie! 8 marca świę-
towały też gorliczanki – z tej okazji, lokalne stowarzyszenia, grupy i 
zarządy osiedli przygotowały szereg atrakcji, spotkań i miłych uroc-
zystości.
Słuchaczki Uniwersytetu Złotego Wieku (UZW) wzięły udział w kon-
cercie z okazji Dnia Kobiet, który odbył się w sali wystawienniczej 
Dworu Karwacjanów.
Z programem artystycznym wystąpił zespół działający przy Mło-
dzieżowym Domu Kultury w Gorlicach, a wydarzenie poprowadził 
duet Państwa Łukasiewiczów – Katarzyna Liana – kustosz Muze-
um Regionalnego PTTK jako Honorata, oraz w roli Ignacego Rektor 
UZW, Roman Dziubina.
W mieście odbyły się też spotkania przygotowane m.in. przez Gor-
lickie Stowarzyszenie Seniorów, Gorlicki Klub Seniora oraz zarządy 
osiedli – Korczak, Krasińskiego, Zawodzie, Magdalena, Kromera
Najlepsze życzenia wszystkim Paniom w tym dniu złożył Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.
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14 luty 2022

W minionych latach wiele cmentarzy z okresu I wojny światowej w re-
gionie przeszło kompleksowe remonty. Efekty tych prac prezentowała 
wystawa „RE-NOWACJE. Cmentarze Wielkiej Wojny w Małopolsce po 
stu latach” udostępniona w Pawilonie Historii Miasta Gorlice.
Wystawa odbyła się w ramach promocji Znaku Dziedzictwa Europej-
skiego ukazując efekty remontów wykonanych na nekropoliach rozrzu-

conych na terenach dawnej Galicji Zachodniej. Ekspozycja była prezentowana do 21 marca 2022 r.
Na liście odrestaurowanych i prezentowanych na wystawie obiektów znalazła się także gorlicka perełka –  Cmentarz Nr 91.
Celem wydarzenia jest promocja zabytkowych, małopolskich cmentarzy pierwszowojennych. Mamy się czym pochwalić – w regionie znajduje się 
wiele takich obiektów. Utrzymanie nekropolii jest naszym obowiązkiem – zarówno wobec poległych, jak i przyszłych pokoleń.
Jak zaznaczyła autorka scenariusza wystawy Agnieszka Partridge, tytuł ekspozycji odzwierciedla zakres prac konserwatorskich. Niejednokrotnie 
bowiem cmentarz wojenny jest odtwarzany po zniszczeniach od nowa, pojawiają się na nim elementy jak bramy, ogrodzenia, formy pomników, 
dawno niewidziane, ponieważ w ciągu stu lat uległy destrukcji i zostały wymazane ze zbiorowej pamięci.
Począwszy od lat 90. XX wieku – przypomniano podczas wystawy – niszczejące cmentarze wojenne z obszaru Galicji Zachodniej, wcześniej 
zaniedbywane, bądź pozostawione bez opieki, wraz ze wzrostem świadomości historycznej, stawały się obiektami zainteresowania i podlegały 
różnego rodzaju działaniom ochronnym. Remontowane były przez urzędy gmin, osoby prywatne, stowarzyszenia, starostwa powiatowe przy 
udziale finansowym Austriackiego Czarnego Krzyża.
W ostatnich latach prowadzona jest intensywna i planowa akcja remontów tych obiektów z udziałem Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 
i Dziedzictwa Narodowego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy wydatnym udziale samorządów wielu gmin Małopolski. Akcja ta objęła już 
kilkadziesiąt obiektów znajdujących się na terenie województwa małopolskiego, a szczytowym osiągnięciem prac prowadzonych w latach 2013-
2019, było odbudowanie drewnianej kaplicy projektu słowackiego architekta Dusana Jurkovica oraz odrestaurowanie cmentarza wojennego nr 
123 w Łużnej-Pustkach. Cmentarzowi temu, Komisja Europejska decyzją z lutego 2016 roku nadała miano Znaku Dziedzictwa Europejskiego, co 
symbolicznie podkreśliło historyczne znaczenie innych cmentarzy z lat 1914-1918 położonych na terenie Małopolski.
Źródło: dzieje.pl; muzeum.gorlice.pl; mat. Własne

Wystawa RE-NOWACJE 
w Pawilonie Historii Miasta

Rok Łukasiewicza w Mieście Światła musi być wyjątkowy! W organizację 
jego obchodów, włączył się także Maciek Cisowski wraz z gorlicką ekipą 
„keszerów“, którzy nie tylko zarażają swoją pasją, ale także wspierają pro-
mocyjnie Gorlice! Za ich sprawą, na terenie naszego miasta powstały 4 nowe 
skrytki do gry w geocaching, wprowadzające graczy w tematykę naftowej 
historii Gorlic!
Geocaching to gra terenowa, która polega na odszukiwaniu tzw. keszów 
(cache) – skrytek, za pomocą urządzenia, które odbiera sygnał GPS (dziś, w 
większości przypadków, to po prostu smartfon).
Skrytki mają zróżnicowane wielkości i rozmieszczone są w różnych lokaliza-
cjach na całym świecie, często w ciekawych, nieoczywistych i nieopisanych 
w przewodnikach turystycznych miejscach.
Każda skrytka posiada swój opis w serwisie geocachingowym. Oprócz wspó-
łrzędnych podaje się tam informacje o stopniu trudności, zagrożeniach i 
wymaganiach, które pomagają dobrze przygotować się do poszukiwań. 
Obok skrytek będącymi pojemnikami z logbookiem, czyli mini książeczką, do 
której wpisują się ich znalazcy, istnieją także różnego typu skrytki wirtualne 
– ich odkrycie polega jedynie na dotarciu do określonego miejsca i zebranie 
stamtąd informacji. Takie wypady są okazją nie tylko do wspólnego spędza-
nia czasu, ale i poznania ciekawych miejsc.
Na terenie Gorlic znajduje się obecnie ok. 60 skrytek. W obrębie powiatu 
jest ich blisko pół tysiąca! Przyciągają kolejnych graczy, którzy przy okazji 
zwiedzają okolicę. Te zlokalizowane na terenie Gorlic, odwiedziło już ponad 
tysiąc osób. Byli to gracze nie tylko z Polski, ale m.in. z Czech, Słowacji, Hisz-
panii, Niemiec i Wielkiej Brytanii – to wspaniała promocja dla naszego regio-
nu! Prócz wspomnianych, związanych tematycznie z Łukasiewiczem skrytek, 
w Gorlicach znajdziemy m.in. cache z serii „Patroni Ulic” czy „Echa Wojen”.
Bardzo cenimy inicjatywy mieszkańców, które wpierają promocję Gorlic. 
Dziękujemy za aktywne, ciekawe i nietuzinkowe promowanie Miasta Światła!
Aby zacząć grać w grę geocaching potrzebujesz:
• Zarejestrować się na: https://www.geocaching.com/play/search
• Następnie pobrać aplikację Geocaching https://play.google.com/store/

apps/details?id=com.groundspeak.geocaching.intro lub Cgeo https://
play.google.com/store/apps/details?id=cgeo.geocaching Na iPhone 
Geocaching with Cachly i już możesz zacząć grać i szukać przygód.

Tę grę tworzą ludzie dla ludzi, więc nie niszcz, nie zabieraj - daj się cieszyć 
innym graczom ze znalezienia skrytki!
Jesteś z Gorlic lub okolic, masz pytania dotyczące gry zawsze możesz napi-
sać do nikoninja na https://www.geocaching.com/play/search w zakładce 
„centrum wiadomości“, jak tylko odczyta wiadomość na pewno odpisze. Do 
zobaczenia na keszerskim szlaku!
Źródło: Maciek Cisowski, https://www.geocaching.pl/index.php, mat. własne.

Geocaching - pasja, 
którą promują Gorlice!



W niedzielę, 27 lutego br., już po raz siódmy w Gorlicach, odbyły 
się Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
Głównym inicjatorem i organizatorem tych uroczystych obcho-
dów była Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś. W tym roku patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęła Marszałek Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej Elżbieta Witek.
Podczas uroczystości nie zapomniano również o obecnej sytuacji 
na Ukrainie. Zgromadzeni w GCK w skupieniu wysłuchali hymn 
Ukrainy. W ten symboliczny sposób chcieli okazać solidarność z 
sąsiadami zza wschodniej granicy, którzy na oczach całego świa-
ta walczą o swój kraj.
W trakcie uroczystości odbyła się prelekcja wygłoszona przez 
Piotra Milczanowskiego z Instytutu Pamięci Narodowego w Kra-
kowie. W swoim wystąpieniu przywołał on niezłomną postawę 
zamordowanego w ubeckiej katowni księdza Władysława Gur-
gacza, kapelana gorlickiego szpitala.
Całe wydarzenie uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej z Nowego Sącza oraz występ laureatów VII 
Gorlickiego Konkursu Pieśni Patriotycznej. W trakcie uroczystości 
wręczone też zostały nagrody dla zwycięzców tegorocznej edycji 
Konkursu.
Zdjęcia: GCK

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

W niedzielę 6 marca br., w gorlickim parku odbyła się dziesiąta – 
jubileuszowa – edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem 
Wilczym 2022“.
Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym oddaniem hołdu Bohaterom 
Niezłomnym oraz ukraińskim żołnierzom zmagającym się z agresją 
rosyjską.
Zawodnicy, tradycyjnie już mogli zmierzyć się na dystansie 1963 
m i 5 km.
Głównym celem imprezy jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego 
podziemia antykomunistycznego, działającego w latach 1944-1963 
w obrębie przedwojennych granic RP, jak również popularyzacja 
aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia.
Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Maraton” Gorlice, 
partnerami: Miasto Gorlice, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach, 
Narodowe Gorlice.
fot. Wiktor Bubniak/ za: Stowarzyszenie Maraton Gorlice

Po raz dziesiąty pobiegli Tropem Wilczym
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W dniach 26-27 lutego br. odbył się charytatywny turniej se-
niorów MZPN Podokręg Piłki Nożnej Gorlice. Wzięło w nim udział 
8 drużyn reprezentujących kluby z naszego podokręgu. Dochód 
z wydarzenia w całości zostanie przekazany rodzinie Walągów!
Klasyfikacja końcowa:
•     LKS Kobylanka
•     LKS Nafta Kryg
•     LKS Sokół Staszkówka
•     KS Ropa
•     LKS Łużna
•     LKS Ogień Sękowa
•     KS Podhalanin Biecz
•     LKS Bystra
Wyróżnienia indywidualne:
•     Król strzelców – Kacper Góra
•     Najlepszy bramkarz – Bartłomiej Stróżyk
•     Najlepszy zawodnik – Mateusz Żmigrodzki
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację turnieju, 
sędziom, darczyńcom, klubom które wzięły udział.

Halowy Turniej Seniorów za nami!

Tenis stołowy 6 kwietnia
Badminton 23 kwietnia
Kolarstwo przełajowe 12 maja
Crossfit 21. maja
Strzelanie z broni pneumatycznej 26 maja
Biegi 8 czerwca
Jazda na rolkach 18 czerwca
Tenis ziemny – kobiety 29 czerwca
Tenis ziemny – mężczyźni 30 czerwca
Pływanie  6 lipca

XI GORLICKI WIELOBÓJ SPORTOWY
KALENDARZ KONKURENCJI

Ringo - kobiety 13 lipca
Ringo – mężczyźni 14 lipca
Strzelanie z łuku 19 lipca
Beach Tenis - kobiety 10 sierpnia
Beach tenis – mężczyźni 11 sierpnia
Boule – kobiety 7 września
Boule – mężczyźni 8 września
Krokiet 21 września
Dart 8 października
Crossminton 22 października

Liga Seniorów 

15.04.2022 r. godz. 9.00 – kręgle (Klub 10)
06.05.2022 r. godz. 9.00 – krokiet (stadion OSiR)
27.05.2022 r. godz. 9.00  - boules (stadion OSiR)

17.06.2022 r. godz. 9.00 – ringo (hala OSiR)
08.07.2022 r. godz. 9.00 – szachy/warcaby (hala OSIR)

29.07.2022 r. godz. 9.00 - tenis stołowy (sala GCK)
19.08.2022 r. godz. 9.00 – dart (hala OSiR)


