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Zmarł Zbigniew Osikowicz
Z głębokim żalem informujemy, że w wieku 77 lat zmarł Zbigniew Osikowicz – dyplomowany 
nauczyciel matematyki, Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach w latach 1998-
2008. Za swoją działalność pedagogiczną wyróżniony m.in. Nagrodą Burmistrza Miasta Gorlice, 
Nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Pogrążonej w smutku rodzinie i bliskim szczere kondolencje składają: Burmistrz Miasta Gorlice 
Rafał Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Radni Rady Miasta Gorlice, Dyrekcja 
i pracownicy Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Gorlicach.

Miasto Gorlice odwiedzili artyści z naszego miasta partnerskiego – Kałusza. Nasi goście przygotowali koncert oraz tańce i animacje dla 
dzieci. Wydarzenie pod nazwą „Podaj rękę Ukrainie” odbyło się w niedzielę 24.07, o godzinie 15:00 w parku miejskim. 
Kałusz to miasto leżące w zachodniej części Ukrainy, w obwodzie iwanofrankiwskim. Liczy ok. 70 tys. mieszkańców. Prawa miejskie 
nabył w XVI w. W regionie od kilku stuleci prowadzone jest wydobycie soli potasowych. Rozwiniętą gałęzią gospodarki jest też przemysł 
maszynowy.
Miasto Gorlice od lat utrzymuje przyjacielskie stosunki z Kałuszem, które 5 lutego w 2000 r. (czyli ponad 22 lata temu) potwierdzone 
zostały umową partnerską. Od początku wojny, wspieramy też naszych przyjaciół poprzez kolejne zbiórki artykułów pomocowych i 
specjalnego sprzętu.
Artyści z Kałusza wystąpili także na 40. Łemkowskiej Watrze w Zdyni.  
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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
Katarzyna Madej – Kierownik

WYDZIAŁ PODATKÓW I BUDŻETU
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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Ambasador Słowenii odwiedziła Gorlice
19 lipca br. Miasto Światła ponownie odwiedziła Ambasador Republiki Słowenii Božena Forštnarič 
Boroje, która spotkała się z Burmistrzem Miasta Gorlice Rafałem Kuklą, jego Zastępcą Łukaszem 
Bałajewiczem oraz Zastępcą Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Marcinem Gugul-
skim.
Podczas wizyty w naszym mieście, Ambasador odwiedziła Cmentarz nr 91 oraz pomnik żołnierzy 
słoweńskich poległych w latach 1914-1918, składając hołd bohaterom I wojny światowej. W Gor-
licach gościli również przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, na czele z ppłk Andrzejem Siołą, 
Zastępcą Dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Którym powierzono opiekę nad 
grobami słoweńskich żołnierzy.
Božena Forštnarič Boroje w tym roku kończy swoją misję dyplomatyczną. Serdecznie dziękujemy 
za lata współpracy z Miastem Gorlice oraz wyjątkowe zaangażowanie w pogłębianie polsko-słowe-
ńskiej przyjaźni.

Podaj rękę Ukrainie
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25 lipca br. w Kościele Katolickim przypada wspomnienie św. 
Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. Z tej okazji, 24 
lipca br., w niedzielę, w parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy odbyła się akcja informacyjna „Stop nietrzeźwym kierowcom”.
W ramach akcji, która była częścią działalności parafii na rzecz 
zdrowego, trzeźwego i bezpiecznego stylu życia, po każdej Mszy 
świętej, młodzież z KSM-u rozdawała specjalnie przygotowane 
broszury, a wszyscy chętni mogli podpisać deklarację odpowie-
dzialnego kierowcy i pasażera.
Projekt został współfinansowany ze środków Miasta Gorlice przy 
współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.
Młodzież z parafii w Gliniku przygotowywała się do przeprowa-
dzenia niedzielnej akcji od początku roku. W piątkowe wieczory, 
w ramach spotkań formacyjnych KSM-u zostały przygotowane i 
przeprowadzone warsztaty na temat alkoholu, narkotyków, dopa-
laczy i bezpieczeństwa na drodze. Oprócz prelekcji, filmów profi-
laktycznych i pomocy dydaktycznych, nie zabrakło też rzeczowej 
dyskusji. Uwieńczeniem tych działań było wysłuchanie świadectwa 
walki z nałogiem anonimowego alkoholika oraz internetowy quiz 
„Odpowiedzialny świadek pasażera” przeprowadzony na platfor-
mie internetowej Kahoot.com.
W czasie trwania projektu nie zabrakło też czasu na integrację 
środowiska dzieci i młodzieży z Glinika przy grillu oraz wspólnej 
zabawie. Była to okazja do uświadomienia sobie nawzajem, że do-
bra zabawa nie musi być suto zakrapiana alkoholem, który prowadzi do wielu rodzinnych nieszczęść. Był to także sprawdzian dla naszych 
parafialnych liderów, którzy świetnie odnaleźli się w prowadzeniu wspólnych gier i zabaw.
Uwieńczeniem projektu była promocja w lokalnym środowisku. Jego celem było zwiększenie świadomości kierowców, pasażerów i pie-
szych oraz wypracowanie odpowiednich reakcji społecznych, by uchronić innych uczestników ruchu przed nieszczęśliwymi wypadkami 
spowodowanymi szczególnie brawurową jazdą, czy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Kampania wpisała się w 
XXIII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. Była doskonałą okazją do refleksji nad naszym zacho-
waniem się na drodze.
Źródło: nieustajacejpomocy.gorlice.pl

Stop nietrzeźwym kierowcom!

Już wkrótce, w ramach kolejnej edycji „Aktywnej tablicy”, do Miejskiego Zespołu Szkół nr 
4 w Gorlicach trafi 35 000 złotych na zakup pomocy dydaktycznych!
W tym roku, to gorlicka „czwórka” zyska pomoce dydaktyczne i narzędzia dla uczniów po-
sługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji oraz do terapii 
psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, autyzmem, niepeł-
nosprawnością intelektualną, zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, czy 
dyskalkulią, a także dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, z zaburzeniami 
wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.
Całkowita wartość projektu wynosi 43 750,00 zł. Dofinasowanie w ramach Rządowe-
go programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” stanowi 80% 
kosztów!
Zakup wyposażenia wesprze nauczanie i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi, pomoże wyrównać ich szanse społeczne i edukacyjne, rozwijać umiejętności 
motoryczne, myślenie przestrzenne oraz umiejętności planowania i komunikacji nauczyciela w pracy z uczniem.
Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 243 szkół, a Gorlice ponownie znalazły się na wysokim, 16 miejscu 
listy rankingowej!

„Aktywna tablica” w MZS nr 4 - kolejne środki trafią do Gorlic!
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4 sierpnia br., w naszym mieście, wicemarszałek Józef Gawron spotkał się z 
samorządowcami ziemi gorlickiej. Celem spotkania było zaproszenie do dys-
kusji o zmianach Programu Ochrony Powietrza. – „Przed podjęciem decyzji 
cenne dla radnych województwa będą opinie wszystkich Małopolan” – pod-
kreślił wicemarszałek.
W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorlicach 
przez burmistrza Rafała Kuklę, prócz wicemarszałka Józefa Gawrona i radnej 
województwa Jadwigi Wójtowicz, uczestniczyli włodarze Związku Gmin Ziemi 
Gorlickiej – wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa, wójt gminy Sękowa Małgorzata 
Małuch, wójt gminy Ropa Karol Górski, burmistrz Bobowej Wacław Ligęza, 
wójt gminy Moszczenica Jerzy Wałęga, wójt gminy Gorlice Jan Przybylski 
oraz zastępca burmistrza Gorlic Łukasz Bałajewicz, sekretarz gminy Biecz Jan 
Szkaradek i Ekodoradca Urzędu Miejskiego Kamila Załęska.
„Przede wszystkim, bardzo dziękuję za zorganizowanie tego spotkania z samo-
rządowcami ziemi gorlickiej. Kilka miesięcy temu Państwo odwiedzili Marszał-
ka Województwa Małopolskiego i zgłaszali swoje uwagi dotyczące możliwości 
realizacji zapisów Programu Ochrony Powietrza i uchwał antysmogowych. 
Po tym wysłuchaniu, przyjechałem do Państwa, żeby zaprosić do konsultacji 
projektu, który Zarząd Województwa Małopolskiego skierował do konsultacji 
społecznych, co do zmiany, na razie pewnych zapisów uchwały antysmogowej 
dla województwa małopolskiego. Konkretnie tych, które decydują, że do koń-
ca roku wszedłby zakaz używania kotłów bezklasowych” – wyjaśnił podczas 
spotkania wicemarszałek Józef Gawron.
„Naszą propozycją jest, żeby - ze względu na troskę o mieszkańców, zwią-
zaną z sytuacją wojenną, z zamieszaniami na rynku energetyki, na rynku 
paliw - żeby dać trochę więcej czasu do namysłu, do zastanowienia i ten termin przesunąć o rok. Aby taką uchwałę Sejmik mógł podjąć, 
wymagane są ustawowo konsultacje społeczne i głos samorządów” – dodał Józef Gawron.
Wicemarszałek zaznaczył, że przed podjęciem decyzji dla radnych cenne będą opinie wszystkich Małopolan i podziękował za głosy wyra-
żone przez samorządowców podczas spotkania.
„Moja wizyta dzisiaj u Państwa związana jest z tym, że pozwoliłem sobie przedstawić propozycję zarządu w nieco szerszym kontekście i 
zaprosić do wyrażenia opinii, ponieważ projekt ten wymaga opinii samorządów i ważne jest, żeby większość – jeśli nie wszystkie samo-
rządy województwa małopolskiego – zajęła stanowisko w sprawie tej propozycji. Będzie to istotne później dla radnych województwa, 
przed podjęciem decyzji: przed uchwaleniem bądź nie, wspomnianej uchwały, w brzmieniu takim czy też innym. Wystosowałem też proś-
bę do państwa, żeby przy okazji, niejako, tych konsultacji, także włączyć się aktywnie w tę ocenę, którą rozpoczęliśmy, programu ochrony 
powietrza, obowiązującego obecnie, a który również w dalszej perspektywie - przyszłego roku - chcemy poddać analizie i ewentualnej 
aktualizacji zapisów tego programu. Dlatego jeszcze raz dziękuję, że Państwo przybyli mimo okresu urlopowego i za wiele wartościowych 
głosów, które dzisiaj miałem okazję wysłuchać. One są bardzo cenne. Proszę jeszcze raz, również mieszkańców, by się wypowiedzieli w 
kwestii tego projektu, ponieważ opinia mieszkańców jest dla nas bardzo ważna.” – podsumował Józef Gawron.

Konsultacje społeczne:
Kierując się odpowiedzialnością i dobrem wspólnym i chcąc działać w porozumieniu z mieszkańcami regionu, Zarząd Województwa Ma-
łopolskiego uznał za zasadne skierowanie do konsultacji społecznych projektu uchwały o przesunięciu terminu obowiązywania okresu 
przejściowego dla obowiązku modernizacji kotłów bezklasowych o jeden rok.

Najważniejsze zmiany w uchwale:
• od 1 stycznia 2024 roku nie będzie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Można je wymienić m.in.: na kocioł 

gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi 
ekoprojektu.

• od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których 
sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%.

Opinie i uwagi do projektu można było przesyłać do 23 sierpnia br.
Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Cenne będą opinie wszystkich Małopolan
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Miasto Światła trzeci rok z rzędu zostało uhonorowane certyfikatem Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej w kategorii Społecznie 
odpowiedzialny samorząd. Gorlice zostały docenione za wspieranie ekonomii społecznej oraz propagowanie idei spójności i solidarności 
społecznej.
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 ma na celu wyróżnienie podmiotów przyczyniających 
się do rozwoju społecznego i gospodarczego środowisk lokalnych. Podmioty te z sukcesem angażują się w realizację misji społecznej, 
jednocześnie prowadząc działalność ekonomiczną.
Nagrody przyznano w pięciu kategoriach:
•     Kategoria I. Debiut roku
•     Kategoria II. Najlepszy pracodawca
•     Kategoria III. Sukces rynkowy
•     Kategoria IV. Pożyczką z korzyścią społeczną
•     Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd
Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowany jest w ramach projektu pn. System 
certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków 
unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
•     Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
•     Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
•     Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera. 

Miasto Gorlice ze Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022!
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Obchody 

Nowe oświetlenie na Sokolskiej bocznej
Zakończyły się prace związane z budową oświetlenia przy ul. Sokolskiej bocznej – to nie tylko poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania 
z drogi, ale także oszczędność energii.
W ramach prac wykonana została linia elektroenergetyczna napowietrzna o długości 309 mb, zamontowane zostało 7 słupów wirowanych z 
wysięgnikiem jednoramiennym z oprawami oświetleniowymi LED oraz 1 słup wirowany z wysięgnikiem dwuramiennym z oprawami oświet-
leniowymi LED.

Rockfin jest wiodącą na świecie firmą inżynieryjną, specjalizującą się w projektowaniu, produkcji, testowaniu i serwisowaniu systemów ole-
jowych, paliwowych do turbin gazowych, turbin parowych, generatorów, kompresorów oraz wysokociśnieniowych napędów i systemów ste-
rowania. Wkrótce zakład firmy powiększy się, a w pierwszym etapie inwestycji utworzonych zostanie 100 nowych miejsc pracy! To dobre wieści 
dla gorliczan i naszego miasta.
Na zaproszenie firmy, Burmistrz Rafał Kukla odwiedził gorlicką siedzibę Rockfin, gdzie Dariusz Brach - Dyrektor Dywizji i Zakładu Produkcyjnego 
w Gorlicach opowiedział o planach gorlickiego oddziału, perspektywie rozwoju w Mieście Światła oraz oprowadził po zakładzie.
Urządzenia firmy Rockfin wykorzystywane są m.in. w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i 
statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych, spalarniach śmieci, przemyśle petrochemicznym, papierniczym oraz cementowym.
Główna siedziba spółki znajduje się w Małkowie koło Gdańska, oprócz Gorlic, firma posiada również zakład w Bydgoszczy.
Rozbudowa gorlickiej siedziby to trzykrotne zwiększenie powierzchni produkcyjnej oraz modyfikacja obecnej infrastruktury w celu usprawnie-
nia procesów produkcyjnych.  Dla gorliczan to przede wszystkim nowe miejsca pracy, które planowane są już w pierwszym etapie inwestycji. 
Zakończenie prac budowlanych planowane jest na II kwartał 2023 roku.
Gratuluję firmie Rockfin dynamicznego rozwoju i tworzenia kolejnych miejsc pracy. Podziękowania i gratulacje kieruję też do wszystkich pr-
zedsiębiorców działających w strefach przemysłowych jak i poza nimi. To bardzo ważne dla rozwoju naszych Gorlic! Miasto stawia na rozwój 
gospodarczy i dobre warunki dla przedsiębiorców, dlatego już wkrótce powstanie nowa Strefa Aktywności Gospodarczej przy ul. Zakole – to 
perspektywa rozwoju dla kolejnych przedsiębiorstw i nowe miejsca pracy dla mieszkańców Gorlic i okolic – mówi burmistrz Rafał Kukla.

Rockfin stworzy 100 nowych miejsc pracy w Gorlicach

Ulica Robotnicza doświetlona
Nowe ledowe oświetlenie zyskał fragment ul. Robotniczej. Na odcinku ponad 430 metrów zamontowano 12 słupów oświetleniowych.



Kolejne środki z „Polskiego Ładu” trafią do Gorlic!
Do naszego miasta trafią 2 miliony złotych na remont Miejskich Zespołów Szkół – „Jedynki” i „Szóstki”! „Modernizacja bazy edukacyjnej na 
terenie Miasta Gorlice” –  to kolejne zadanie, które zrealizowane zostanie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.
Informacje o dotacji przyznanej Miastu Gorlice oraz innym gminom z powiatu, przekazała 14 lipca br., Poseł na sejm RP Barbara Bartuś, w 
trakcie konferencji prasowej.
W obiektach przeprowadzone zostaną roboty budowlane, zgodnie z potrzebami poszczególnych placówek – Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
Miejskiego Zespołu Szkół nr 6: Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Przedszkola nr 8. Prace obejmą m.in.:
Modernizację/wymianę warstw dachowych wraz niezbędnymi elementami, m.in. okucia, orynnowanie, system odgromowy, remont kominów 
(SP nr 1, MZS nr 6 – w różnych zakresach, w zależności od potrzeb szkoły).
Wymianę oświetlenia na nowe (zakup opraw oświetleniowych) wraz z przerobieniem w niezbędnym zakresie instalacji elektrycznej oraz wyko-
naniem robót budowlano-naprawczych (MZS nr 6).
Dostosowanie budynków do aktualnych wymagań ppoż., m.in. wydzielenie klatek schodowych oraz montaż klap oddymiających (MP nr 8).
Wykonanie robót budowlanych pozytywnie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo użytkowników obiektów oraz zapobiegnie dalszemu pogarsza-
niu stanu technicznego obiektów. Ponadto, modernizacja oświetlenia pozwoli obniżyć rachunki za energię elektryczną i poprawi komfort pracy 
uczniów i pracowników szkoły.
• Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 2.040.816,00
• Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 40.816,00
• Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00%
• Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2.000.000,00
Słowa podziękowania kierujemy do wszytkich parlamentarzystów ziemi gorlickiej zaangażowanym w pomoc w pozyskaniu środków, w szczegól-
ności do Senatora Wiktora Durlaka oraz Poseł na Sejm Barbary Bartuś.

Jaśniej na ul. Azaliowej
Jest już nowe oświetlenie na ul. Azaliowej - to większe bezpieczeństwo i wygoda dla mieszkańców Osiedla Skrzyńskich. Drogę oświetliło 
6 nowych słupów z oprawami LED.



To był najsmaczniejszy 7 sierpnia w historii Gorlic! Za sprawą 
Małopolskiego Festiwalu Smaku, stoiska i stoły uginały się od lo-
kalnych potraw oraz produktów, a nogi same rwały się do tańca!
Wydarzenie osobiście otworzyli: Poseł na Sejm RP Elżbieta Zie-
lińska, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski 
wraz z Radnymi Województwa Małopolskiego – Jadwigą Wój-
towicz, Martą Mordarską i Stanisławem Pasoniem oraz Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla.
Dla licznie przybyłych na gorlicki Rynek uczestników Festiwalu, 
swoje najlepsze potrawy przygotowało aż 10 lokalnych Kół Gos-
podyń Wiejskich!
Były to: Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Folkloru Koło Gospodyń w Kobylance, Koło Gospodyń 
Wiejskich i Gospodarzy w Dominikowicach, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Staszkówce, Koło Gospodyń Wiejskich w Stróżnej, Koło 
Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Bieczu, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Smerekowcu, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wsi 
Wola Łużańska, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Siary – 
Owczary oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Ropicy Górnej „Ropica”.
Gospodynie i gospodarze częstowali smakołykami przygotowany-
mi według swoich unikatowych przepisów, które poddane zostały 
także ocenie Jury. Najlepsze z nich zostały nagrodzone!
Do Gorlic z naturalnymi i regionalnymi produktami przyjecha-
li także wystawcy z całego województwa, a także wybitny szef 
kuchni Andrzej Polan, który wspólnie z zespołem kucharzy, na 
oczach uczestników przygotowywał wyjątkowe potrawy.
Wśród przechodniów krążyła „Lotna czytelnia” Wojewódzkiej Bib-
lioteki Publicznej, a także wolontariusze. 
Na wydarzeniu nie zabrakło muzycznych akcentów. Na scenie jako 
pierwszy wystąpił zespół One Step, który porwał publiczność swo-
imi rockowymi brzmieniami.
Atrakcją wieńczącą Festiwal był koncert góralskiej Kapeli Ciupaga. 
Żywiołowe utwory folkowe porwały publiczność do tańca i wspól-
nego śpiewu.
Organizatorem Małopolskiego Festiwalu Smaku był Urząd Mar-
szałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy z Mias-
tem Gorlice.

Małopolski Festiwal Smaku za nami!

Prawie 7 tys. złotych trafi do małego Józia z Brunar!



7 sierpnia br., podczas Małopolskiego Festiwalu Smaku w Gorlicach, od-
była się charytatywna zbiórka na rzecz małego Józia z Brunar. Dzięki wiel-
kim sercom uczestników wolontariusze zebrali do puszek 6 854,77 oraz 
20 euro!
Józio cierpi na Neuroblastomę IV stopnia z obecną amplifikacją onkogenu 
MYCN(+) z przerzutami do szpiku i kości – to jeden z najgroźniejszych 
nowotworów, który występuje najczęściej u małych dzieci.
Amplifikacja MYCN sprawia, że leczenie Józia będzie trudniejsze i dłuższe 
– rodzina jednak walczy, a ta walka przynosi efekty! Dzięki chemioterapii 
guz zmniejszył się, nie uciska już tak mocno na serduszko i płuca. Józiu 
pomimo bólu znosi wszystko niezwykle dzielnie, uśmiecha się. To jednak 
dopiero początek. Chłopca czekają kolejne cykle chemii (w sumie ma być 
ich 8), operacja usunięcia guza, autoprzeszczep szpiku, radioterapia i im-
munoterapia. Lekarze dają jednak Józiowi spore szanse na wyzdrowienie 
ze względu na młody wiek!
W imieniu rodziny, serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom! Aby 
wyzdrowieć, chłopiec potrzebuje ogromnej kwoty, ale dzięki Wam, zbliża 
się do celu!
Zbiórka przeprowadzona została przez Fundację „Wyjdź z domu”.
Wszyscy, którzy chcieli by wesprzeć leczenie chłopca, a nie mogli wczoraj 
włączyć się w zbiórkę, zapraszamy do wpłat poprzez portal SiePomaga.

Prawie 7 tys. złotych trafi do małego Józia z Brunar!
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I Festiwal im. Piotra Nowaka
W weekend 30-31 lipca, na gorlickim Rynku odbyła się I edycja Festi-
walu im. Piotra Nowaka – gorliczanina, gitarzysty basowego legendar-
nych grup Blackout i Breakout. Wydarzenie połączyło bluesowo-rocko-
we klimaty i było okazją do przypomnienia twórczości tego cenionego 
artysty rodem z Miasta Światła.
Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął się eliminacjami Konkursu Wokal-
nego na interpretację utworu Piotra Nowaka. Jury przyznało trzy miej-
sca i trzy wyróżnienia.
Po uroczystym ogłoszeniu wyników, na scenie zagrała grupa Billy Go-
ats. Zwieńczeniem wieczoru był koncert CLAP&TONE a Tribute to Eric 
Clapton.
Festiwalowi towarzyszyła retrospektywna wystawa ukazująca archi-
walne materiały dotyczące Piotra Nowaka, która powstała przy wiel-
kim wsparciu małżonki muzyka Krystyny Styszyńskiej-Nowak.
W niedzielne popołudnie na scenie zaprezentowała się formacja Arek 
Zawiliński TRIO, a tuż po niej wystąpili laureaci Konkursu Wokalnego 
w towarzystwie zespołu Piotr Nowak Band.
Oprócz finałowych wystąpień grupa zagrała kilka utworów z reper-
tuaru Piotra Nowaka, a gościnnie zaśpiewała z nimi między innymi 
Filipina Nowak.
Zwieńczeniem wieczoru był niezwykły koncert grupy Jack Moore&-
Gary Moore Tribute Band, a zgromadzonej publiczności nie zniechęcił 
nawet padający deszcz.

lipiec 2022
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W piątek, 22 lipca br., w Placówce Wsparcia Dziennego TPD było gwarno, wesoło i bardzo gorąco! Był to ostatni dzień półkolonii letniej 2022 
„Radość i przygoda”. Po południu odbyło się jej uroczyste podsumowanie.
Z dziećmi, wychowawcami i organizatorami półkolonii spotkali się Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech Zapłata oraz In-
spektor Piotr Gajda. Krótkiego podsumowania półkolonii dokonała Stanisława Bąk, podkreślając, że organizatorem letniego wypoczynku dzieci 
był Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach. Półkolonia trwała od 11 do 22 lipca br. – dzieci spotykały się 
codziennie od 7.30 do 16.00.
Z oferty wakacyjnego wypoczynku skorzystało 30  dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Uczestnicy półkolonii zostali podzieleni na 2 grupy. Wycho-
wawcą I grupy „Tropiące żaby”, była Patrycja Toczek, a II grupy – „Łowców przygód”, była Monika Holik. Kierownikiem półkolonii była Agniesz-
ka Duda.
Stanisława Bąk zaznaczyła, że tak wspaniały i różnorodny wypoczynek dla dzieci można było zorganizować dzięki sponsorom, wymieniając: 
Burmistrza Miasta Gorlice, w ramach realizacji zadania publicznego na 2022 r., TPD Warszawa i PEPCO, oraz Łukaszowi Brzeziańskiemu, który 
w ramach „Akcji Lato w mieście” poprowadził zajęcia pt. „Aktywni sportowo - zdrowy styl życia”.
Organizatorzy zadbali, aby program półkolonii był bogaty, wykorzystując przy tym różnorodne formy i metody pracy, odpowiednio dobrane do 
wieku dzieci.
Główne zadania podczas półkolonii:
•     Ruch i rekreacja – udział dzieci w różnych formach aktywności,
•     Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników,
•     Turystyka krajoznawcza – poznawanie najbliższej okolicy i regionu,
•     Odkrywanie własnych możliwości, zainteresowań i talentów,
•     Eliminowanie niewłaściwych zachowań, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zaistniałych konfliktów i problemów,
Rozpowszechnianie kultury zdrowego odżywiania – w ramach realizacji programu „Żółty talerz”, przestrzeganie nawyków higienicznych,
Co wydarzyło się ciekawego, jakie atrakcje miały miejsce podczas trwania półkolonii, szczegółowo przedstawiły dzieci – podczas wydarzenia 
wystąpiło dziesięcioro uczestników, a każde z nich przybliżyło jeden dzień.
W pierwszy dzień półkolonii odbyło się spotkanie z Funkcjonariuszem Powiatowej Policji w Gorlicach. W czasie pogadanki, dzieci dowiedziały 
się o bezpiecznym zachowaniu się w różnych sytuacjach.
Dzieci wzięły udział w 4 wycieczkach, w ramach których odwiedziły:
• Krempną – Ośrodek Edukacyjno-Muzealny im. Jana Szafrańskiego; dzieci zwiedziły ośrodek, uczestniczyły  w zajęciach przyrodniczo – 

edukacyjnych z leśnikiem.
• Kraków – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema, gdzie poznały oryginalne urządzenia, stanowiska interaktywne: magnetyzm, akusty-

ka, optyka,  hydrostatyka, mechanika itd.
• Ciężkowice – Park Linowy „Dudek” – dzieci pokonywały dystans od drzewa do drzewa. Następnie w Parku Zdrojowym korzystały z dozwo-

lonych atrakcji - placu zabaw, ogrodów wodnych, tężni,  ogrodu sensorycznego i innych atrakcji.
• Bóbrkę koło Krosna. Dzieci zwiedziły Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Poznały unikatowe urzą-

dzenia związane z przemysłem naftowym oraz  nowoczesne ekspozycje  multimedialne, miały czas na zakup pamiątek.
W ramach „Akcji Lato w mieście” z TPD i PEPCO, dzieci uczestniczyły w zabawach sprawnościowych, odbył się także turniej piłki siatkowej i 
nożnej plażowej, odwiedziły miasteczko ruchu drogowego oraz Park  Miejski, gdzie wzięły udział w zabawach w terenie. Na osiedlowym boisku 
odbył się turniej sportowy – „Mini olimpiada”, podczas której chętne dzieci uczestniczyły w konkurencjach lekkoatletycznych: rzuty do celu, 
skakanie przez przeszkody terenowe itd., z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych.
Ponadto, na półkolonii odbyły się warsztaty: recyklingowe, prowadzone przez Agnieszkę Bylicę oraz myślenia wizualnego – wakacyjne zabawy, 
które prowadziła Urszula Lizak.
Nie zabrakło także zabaw badawczych, eksperymentach oraz konkursach, m.in. śpiewu pt. „Po prostu potrafię śpiewać”, tanecznego pt. 
„Taneczne układy własne” oraz plastycznego pt. „NO PROMIL - NO PROBLEM” i innych. Finałem był występ artystyczny, na który składały się 
piosenki, tańce z rekwizytami oraz własne wiersze.
Miło zaskoczył wszystkich zgromadzonych Piotrek Michalik, który w imieniu wszystkich uczestników półkolonii wystąpił i podziękował za wspa-
niale spędzony czas. W dalszej części wychowawcy wręczyli wszystkim dzieciom dyplomy za aktywny udział w ofercie programowej półkolonii.
Dla uczestników /24 osób/ biorących udział w konkursie plastycznym pt. „NO PROMIL - NO PROBLEM” nagrody ufundowane przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wręczyli Wojciech Zapłata i Piotr Gajda. Na koniec, Wojciech Zapłata w imieniu  Burmistrza 
Miasta Gorlice, wręczył dzieciom słodki upominek.
Uczestnicy w dobrych humorach, z uśmiechem na twarzach zakończyli wspólną radosną przygodę, rozstali się na dalszy wakacyjny wypoczy-
nek.

Zakończenie półkolonii TPD
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Dziewiąta edycja Tygodnia Pozytywnych Inicjatyw
Tegoroczny Tydzień Pozytywnych Inicjatyw w Gorlicach odbył się w dniach 25-31 lipca. Jak co roku,  na ulice naszego miasta wyszło 
całkiem liczne grono wolontariuszy w niebieskich koszulkach, gotowych nieść pomoc innym i dzielić się pozytywną energią. Pomimo nie-
wielkich kłopotów z pogodą udało się zrealizować wszystkie przygotowane wydarzenia, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców Gorlic.
Przez cały okres trwania Tygodnia Pozytywnych Inicjatyw, wolontariusze angażowali się w akcję No Promil – No Problem. Celem kampanii 
jest ograniczenie na terenie Małopolski liczby osób pod wpływem środków psychoaktywnych za kierownicą, a także zmiana społecznego 
nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców. Kampania była realizowana przede wszystkim poprzez zbieranie deklaracji świadomego 
kierowcy i pasażera, a także happeningi. Pierwszym punktem programu każdego dnia akcji, były zajęcia z dziećmi, w trakcie których 
uczestnicy rozwijali swoje pasje, aktywnie spędzając czas na świeżym powietrzu, a także dyskutowali o wartościach, którymi warto się 
kierować w życiu.
Wolontariusze spędzili sześć intensywnych dni na lokalnych osiedlach, niosąc darmową pomoc w codziennych obowiązkach domowych, 
napotkanym osobom potrzebującym. Trzepali dywany, sprzątali mieszkania, pomagali w przyniesieniu zakupów, ale również spędzili miłe 
chwile rozmawiając i słuchając fascynujących historii wprost z życia wziętych.
W poniedziałek, przy współpracy z siłownią Akademia Sportu, zorganizowano konkurencje sprawnościowe dla dzieci i młodzieży. Ich 
celem było przede wszystkim propagowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia.
We wtorek, plan w pierwotnej wersji zawierał turniej umiejętności piłkarskich Turbo Kozak. Ze względu na niekorzystne warunki atmos-
feryczne, został on przeniesiony na piątek. Mimo tych zmian, w zawodach wzięło udział prawie 60 uczestników. Dziewczynki i chłopcy, 
podzieleni na dwie grupy, zmagali się z szeregiem konkurencji piłkarskich, mających na celu wyłonić najlepszego zawodnika/zawodniczkę. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Po zakończeniu oficjalnych konkurencji dla dzieci, udział w kategorii 
honorowej wzięli również dorośli. W środę ochotnicy mogli zmierzyć się z grą terenową Panoo, przygotowaną na terenie MZS nr 5 w 
Gorlicach. Nietypowe konkurencje, wymagające sprytu, sprawności fizycznej, dobrej koordynacji ruchowej przyciągnęły całe rodziny, a 
najważniejsza w tym wszystkim była dobra zabawa.
W czwartek odbyła się już czwarta edycja gry miejskiej Gorlicjada, która co roku cieszy się coraz większym zainteresowaniem całych 
rodzin. W tym roku, motywem przewodnim gry były postacie z uniwersum Marvela. Jej uczestnicy mieli za zadanie przemierzyć miasto, 
odnajdując najbardziej charakterystyczne jego punkty, według przygotowanej mapy. Aby ukończyć grę, w każdym punkcie należało wy-
konać określone zadanie lub rozwiązać łamigłówkę. Na najszybsze zespoły czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Piątek to najbardziej intensywny dzień, w którym w programie TPI zaplanowano pierwotnie turniej szachowy Gambit TPI, zorganizowany 
przy współpracy z Gorlickim Klubem Szachowym „Kornuty”. Po siedmiu rundach gry systemem szwajcarskim w tempie błyskawicznym 
wyłoniono zwycięzców, na których czekały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Oprócz tego, równolegle na boiskach MZS nr 5, wyłoniono 
zwycięzców w przesuniętym z wtorku turnieju Turbo Kozak.
Sobota, czyli przedostatni dzień w programie TPI, rozpoczęła się od akcji sprzątania miasta, zorganizowanej przy współpracy z firmą 
EMPOL. Wolontariusze i ochotnicy zebrali kilkanaście worków śmieci z terenu Parku Miejskiego. Wieczorem, w sali konferencyjnej Domu 
Nauczyciela, odbył się wieczór piosenki chrześcijańskiej, który wypełnił salę do ostatniego wolnego krzesełka.
Imprezę zakończył piknik rodzinny, zorganizowany w niedzielne popołudnie na terenie boisk Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w Gorlicach. 
Na uczestników czekały darmowe atrakcje (dmuchańce, zjeżdżalnie, trampolina), konkurencje sprawnościowe dla całych rodzin, których 
ukończenie umożliwiało wzięcie udziału w loterii fantowej, strefa gastronomiczna, pokazy sprzętu przygotowane przez lokalne jednostki 
Straży Pożarnej i Policji, stoiska z zabawkami oraz wiele innych atrakcji.
Dziękujemy za udział, wspólną zabawę i do zobaczenia za rok!
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia, a także wszystkim sponsorom finansowym i rzeczowym.
Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gorlice w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Narkomanii na rok 2022.



„Wieleżyński – alchemik ze Lwowa” na Zamojskim Festiwalu Filmowym „Spotkania z Historią”

Miło nam poinformować, że film produkcji Telewizji Obiektyw pt. „Wie-
leżyński – alchemik ze Lwowa” został nagrodzony na 10. Zamojskim Fes-
tiwalu Filmowym „Spotkania z Historią”.
Przy powstawaniu filmu Miasto Gorlice po raz kolejny podjęło współpracę 
z Telewizją Obiektyw (podobnie jak przy obrazie „Łukasiewicz – nafciarz 
romantyk”). Dzięki temu, część scen rozgrywa się w znanym gorliczanom 
lokalizacjach, mieliśmy też okazję wziąć udział w pokazie premierowym na 
Rynku Miasta Światła.
Gala finałowa odbyła się w minioną sobotę (20 sierpnia) na Rynku Wielkim 
w Zamościu. Produkcja „Wieleżyński – alchemik ze Lwowa” w reż. Mariusza 
Bonaszewskiego otrzymała równorzędną nagrodę ze „Stuleciem Winnych 
(odc. 27)”. Produkcje zostały nominowane do nagrody „Zamość – Perła Re-
nesansu” w kategorii najlepszy serial fabularny. W gali finałowej uczestniczył 
producent filmu Bogdan Miszczak. Nagrody przyznało jury w składzie: Paweł 
Woldan, Stanisław Królak, Zbigniew Żmigrodzki, Rafał Bryll.
W konkursie 10. Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” wzięło udział 18 najnowszych filmów o tematyce historycznej. Podczas trzech dni 
festiwalu prezentowane były biografie, opowieści o Kresach, powstaniach, wojnie, czasach PRL oraz seriale: Stulecie Winnych, Polscy Wizjonerzy, Polskie Dzie-
dzictwo oraz Ekspertyza. Festiwalowi towarzyszyły projekcje plenerowe na Rynku Wielkim oraz spotkania z twórcami.
„Wieleżyński – alchemik ze Lwowa” jest trzecim z cyklu „Polscy Wizjonerzy”, który powstał z myślą o przybliżeniu szerszej publiczności wybitnych Polaków 
- mężów stanu, polskich naukowców, wynalazców i wizjonerów. Film poświęcony jest Marianowi Wieleżyńkiemu, który był nie tylko pionierem światowego 
gazownictwa, ale także założycielem pierwszej na świecie firmy opartej na akcjonariacie pracowniczym. Pomysłodawcą produkcji jest producent - Bogdan 
Miszczak. Scenariusz napisała Małgorzata Sobieszczańska. Obraz jest debiutem reżyserskim Mariusza Bonaszewskiego. Zdjęcia realizował Mariusz Konopka. W 
rolach głównych występują min. Wojciech Zieliński, Anna Cieślak oraz Marcin Kwaśny. Kolejnymi bohaterami cyklu „Polscy Wizjonerzy” będą profesor Rudolf 
Weigl - wynalazca pierwszej w historii szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu i Adam Loret - pierwszy dyrektor Lasów Państwowych.
Sponsorem głównym filmu „Wieleżyński – alchemik ze Lwowa” jest PGNiG S.A., sponsorami wspierającymi GAZ-SYSTEM S. A. w Warszawie, ORLEN OIL, ORLEN 
POŁUDNIE, Splast Sp. z o.o., Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., JAFAR S.A. , PGNiG TECHNOLOGIE, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Kroś-
nie, PRDM Sp. z o.o. w Jaśle, MPGK Jasło Sp. z o.o., Krosno Glass S.A.; Trans-Wiert Sp. z o.o. oraz Samorządy Małopolski i Podkarpacia: Miasto Jasło, Miasto 
Gorlice, Miasto Sanok, Powiat Krośnieński, Powiat Jasielski, Powiat Rzeszowski, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Jasło, 
Gmina Skołyszyn, Gmina Miejsce Piastowe, Gmina Tarnowiec, Gmina Sanok, Gmina Rymanów i Gmina Wojaszówka. Film realizowany jest również ze środków 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie i Województwa Podkarpackiego w ramach programu Podkarpacka Kronika Filmowa.
Film wpisuje się w oficjalne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i uzyskał zgodę na posługiwanie się oficjalnym logo obchodów.
Źródło: Telewizja Obiektyw

Mister Supranational to ogólnoświatowy konkurs piękności dla mężczyzn rozgrywany od 2016. W tym roku uczestnicy zawitali do Miasta 
Światła!
6 lipca br., w ramach promocji Województwa Małopolskiego, misterzy w towarzystwie kamer odwiedzili Skansen Naftowy „Magdalena”. 
Uczestników konkursu w naszym mieście przywitał Regionalny Zespół Taneczny „Pogórzanie”, którego występ wywołał u naszych gości 
spontaniczną reakcję i porwał ich do tańca! Te i inne kadry zobaczyliśmy 16 lipca podczas uroczystej gali Mister Supranational, która 
odbyła się w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Transmisja dostępna była w wielu telewizjach na całym świecie, w Polsce obejrzymy ją 
na antenie Telewizji Polsat.
Trzydniowy festiwal piękna odbył się 15 lipca – spośród 72 kandydatek wybrana została Miss Supranational 2022. Ostatniego dnia, czyli 
w niedzielę, 17 lipca odbył się konkurs Miss Polski 2022.
W sobotę, 16 lipca widzowie zobaczyli finał 6. edycji konkursu Mister Supranational. W rywalizacji wzięli udział kandydaci z 38 krajów 
świata. Polskę reprezentował Jakub Kowalewski, Mister Polski 2020. Gospodarzami wydarzenia byli: Anita Jones, Martin Fitch oraz pre-
zenterka Polsatu Izabela Janachowska. Na scenie wystąpili m.in. Justyna Steczkowska z synem Leonem i Aleksandra Szwed.

Kandydaci do tytułu Mister Supranational z wizytą w Mieście Światła!
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Grupa mieszkańców osiedla Korczak wspólnie ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową „MAŁOPOLSKA”, wzięła udział w Ogólnopolskim Prospołecz-
nym Projekcie Granatowym „Zielona Ławeczka” organizowanym 
przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Projekt znalazł się w 
gronie 15 najlepszych projektów z całej Polski i tym samym uzyskał 
dofinansowanie umożliwiające jego realizację – gratulujemy!
ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt gran-
towy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych 
przez spółdzielnie i wspólnoty), w miastach powyżej 10 tys. miesz-
kańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów 
na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką. Pozwoli to 
ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczyn-
ku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Angażując 
mieszkańców chcemy pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi 
siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.
Mieszkańcy dziękują za pomoc w opracowaniu projektu zagospoda-
rowania terenu firmie Zielone Inspiracje Projekty i Realizacje Ogro-
dów.

Siedem akademii sportowych, w tym gorlickie „Sprawne Smoki”, 
wzięły udział w Ogólnopolskim Turnieju Futbol Plus dla Dzieci z 
Niepełnosprawnościami.
W ostatni weekend czerwca br., wydarzenie to zgromadziło ponad 
180 zawodników.
W rozgrywkach, które odbyły się w Poznaniu, nie zabrakło drużyny 
z „Miasta Światła” – akademii sportowej, działającej przy Stowar-
zyszeniu „Sprawne Smoki” w Gorlicach, pod kierunkiem Łukasza 
Brzeziańskiego oraz Grzegorza Bugno.
Źródło: Akademia Sportowa „Sprawne Smoki”

Sprawne Smoki zagrały w Poznaniu!

Zielona Ławeczka 
stanie na os. Korczak

Pchli Targ w Pałacu Długoszów!
Poszukujesz wyjątkowych rzeczy? Chcesz sprzedać coś 
oryginalnego? A może kupić coś z „duszą”? Odwiedź 
Pchli Targ w Pałacu Długoszów!

Zapraszamy też do współpracy wystawców i lokalnych 
rękodzielników! Więcej informacji pod numerem telefo-
nu: 797 334 652.

Targi odbędą się:
•     11 września,
•     9 października,
•     13 listopada,

w godzinach 8:00-14:00. W czasie wydarzenia darmo-
we zwiedzanie pałacu i piwnic!



Już 24 raz Miasto Światła gościło artystów i fanów muzyki elektronicznej oraz elektroakustycznej podczas Ambient Festivalu. Tegoroczna 
edycja odbyła się wyjątkowo w auli Państwowej Szkoły Muzycznej, ze względu na trwający remont Gorlickiego Centrum Kultury.
Festiwal otworzyli i przywitali zgromadzonych gości: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Dyrektor Artystyczny Ambient Festival 
Tadeusz Łuczejko. Podobnie jak w poprzednich latach imprezie towarzyszyła giełda płyt/ CD i Vinyle.
W tym roku zagrali:
•     Andrzej Karałow z Jerzym Przeździeckim
•     Janusz Grzywacz i Krzysztof Puma Piasecki
•     Rongwrong
•     Pruski
•     Voices of the Cosmos
•     David Kollar i Tomas Mutina
Dziękujemy licznie zgromadzonej widowni, która wzięła udział w koncertach.
fot. GCK

Za nami Ambient Festival 2022

Sprawne Smoki zagrały w Poznaniu!



gorlice.pl   |   facebook.com/gorlice   |   instagram.com/miastogorlice 

Wydawca: Urząd Miejski w Gorlicach | Rynek 2, 38-300 Gorlice | tel.: 18 35 36 200 | fax: 18 35 51 212 | email: um@um.gorlice.pl 

         Redaktor naczelny: Roman J. Dziubina 

Rada Programowa: Łukasz Bałajewicz - przewodniczący, Joanna Bubak, Roman J. Dziubina, Marcin Gugulski, 

Daniel Janeczek, Beata Mikruta - Kawa, Teodor Włosek

Skład: Urząd Miejski w Gorlicach  

Nakład: 3000 egz.

W dniach 30.06-2.07.2022 roku w Zagrzebiu odbyły się Mistrzostwa Świata w Crossmintonie. W zawodach wzięło  udział 364 zawodników 
z 23 krajów świata, którzy walczyli o medale w 17 kategoriach indywidualnych i 11 deblach/mikstach.
W kat. +60 nasz zawodnik Jerzy Knot po zwycięstwach nad Jiří Novákiem (Czech), Ericem Tanca (Francja), Norbertem Richterem (Niemcy) 
oraz Slobodanem Jerkovićem (Serbia)  zdobył brązowy medal mistrzostw. Serdecznie gratulujemy!

Brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Crossmintonie dla gorlickiego zawodnika

1 sierpnia – obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. Z tej okazji w Parku Miejskim odbył się III Gorlicki Bieg 
w hołdzie Bohaterom Powstania Warszawskiego, organizowany przez 
Stowarzyszenie Maraton Gorlice.
Wyniki:
Dystans 1944m - Kobiety OPEN
•     Gabriela Bryg, Gorlice (UKS Kobylanka)    
•     Gabriela Stec, Moszczenica (Gorlicka Grupa Biegowa)        
•     Aleksandra Podraza, Jodłowa (Wilki Jodłowa)
Dystans 1944m - Mężczyźni OPEN
•     Jakub Gliński, Grybów    
•     Przemysław Gruca, Gorlice    
•     Adam Ochwat, Staszkówka
Dystans 5km - Kobiety OPEN
•     Barbara Dzik, Gorlice (Gorlicka Grupa Biegowa)
•     Aneta Młynarczyk, Gorlice (GGB, Gorlickie Lwy)
•     Natalia Jamro, Stróże
Dystans 5km - Mężczyźni OPEN
•     Rafał Budziak, Lipinki (Gawron Team)
•     Łukasz Grądalski, Libusz
•     Kamil Kulig, Nowy Sącz

III Gorlicki Bieg w hołdzie 
Powstańcom Warszawskim


