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Gmina Gorlice położona jest w południowo - wschodniej części województwa
małopolskiego na pograniczu Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego, wzdłuż rzeki
Ropy.

Gmina otacza pierścieniem miasto powiatowe Gorlice. Zajmuje powierzchnię 103 km2,

na której mieszka 17,5 tys. osób.

Gminę tworzy 10 miejscowości: Bielanka, Bystra, Dominikowice, Klęczany, Kobylanka,
Kwiatonowice, Ropica Polska, Stróżówka, Szymbark i Zagórzany.

W gminie Gorlice odnajdziemy wszystko to, co jest charakterystyczne w krajobrazie,
przyrodzie, architekturze sakralnej, etnografii, tradycji i dziedzictwie kulturowym całego

regionu gorlickiego, zwanego Ziemią Gorlicką.

Specyfiką tych terenów jest pojawiająca się tutaj dwukulturowość. W paśmie
podgórskim, miejscowości leżące nad rzeką Ropą od wieków zamieszkiwane były przez
Pogórzan, a na skrawku Beskidu Niskiego znajduje się stara łemkowska wieś- Bielanka.



Gmina swoimi polami, łąkami, 
lasami, pagórkami i wzgórzami 
otacza miasto powiatowe 

Gorlice.

Przez gminę przebiegają drogi o 
znaczeniu krajowym i 
międzynarodowym: Wadowice –
Przemyśl, Gorlice – Dukla oraz 
Tarnów – Gorlice – Konieczna -

najkrótsza droga z Polski 
centralnej na Słowację, Węgry
i dalej na południe Europy.

Pod względem geograficznym 
gmina Gorlice leży na 
pograniczu Pogórza 

Ciężkowicko - Bobowskiego 
i Beskidu Niskiego oraz części 
Dołów Jasielsko - Sanockich. 
Dzięki temu krajobraz  jest 
zróżnicowany, malowniczy 
i atrakcyjny dla turysty. Gminę 
przecina dolina rzeki Ropy. 



Zasoby kulturowe

Szczególną troskę Gmina Gorlice przejawia w pielęgnowaniu bogatych,

regionalnych tradycji oraz przekazywaniu młodym pokoleniom dziedzictwa

kulturowego „Małej Ojczyzny”.

Zadanie to w pełni realizuje Ośrodek Kultury Gminy Gorlice, organizując

atrakcyjne imprezy folklorystyczne, odpowiadające tradycyjnemu

kalendarzowi obrzędowemu:

• Przegląd Zespołów Kolędniczych

• Konkurs Palm i Pisanek Wielkanocnych - organizowany w Niedzielę

Palmową w Kobylance;

• Dożynki Gminne z przeglądem wieńców dożynkowych, degustacją

potraw regionalnych i zabawą dożynkową;

• Panorama Kultur - plenerowa impreza odbywająca się w skansenie w

Szymbarku. Wśród pogórzańskich chałup występują zespoły folklorystyczne

polskie i zagraniczne, prezentując swój folklor, kulturę, stroje. Widzowie mają

możliwość oglądać prezentacje i wystawy ludowego rękodzieła artystycznego

i ginących zawodów Łemków i Pogórzan, dla zwiedzających bezpłatnie

otwarte są wszystkie obiekty i chałupy.



W gminie działają: Zespół Folklorystyczny „Beskidy” i „Polanie” oraz

Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominikowicach z

tańczącymi mażoretkami.

Działające w każdej miejscowości Koła Gospodyń Wiejskich i

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kobylanka pielęgnują dziedzictwo kulturowe i

tradycje potraw regionalnych. Członkinie tych organizacji bardzo chętnie

uczestniczą we wszystkich imprezach organizowanych przez gminę,

powiat czy województwo małopolskie. Przepisy kulinarne gospodyń złożyły

się na dwie części regionalnej książki kucharskiej pt. "Jadło z rosą - czyli

specjały gospodyń ziemi gorlickiej".



W gminie Gorlice można poznać dziedzictwo kulturowe Pogórzan i Łemków,

odwiedzić stare kościoły, kościółki, cerkiewki, dworki oraz renesansowy dwór

obronny z XVI w., zobaczyć ostatnie w Polsce, Europie trójnogi i kiwony,

zadumać się przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach oraz cmentarzach

wojennych z I wojny światowej.

Przez Gminę Gorlice przebiega Szlak Architektury Drewnianej, Karpacko –

Galicyjski Szlak Naftowy, Szlak Cmentarzy Wojskowych z I Wojny Światowej oraz

Karpacki Szlak Rowerowy.

W gminie Gorlice odnajdziemy wszystko to, co jest charakterystyczne w

krajobrazie, przyrodzie, architekturze sakralnej, etnografii, tradycji i dziedzictwie

kulturowym całego regionu gorlickiego, zwanego Ziemią Gorlicką.



Warto zobaczyć

Szymbark

• Renesansowy dwór obronny rodu Gładyszów,

• "Skansen Wsi Pogórzańskiej" im. prof. Romana Reinfussa – obiekty dawnej

wsi pogórzańskiej,

• Modrzewiowy kościół pw. św. Wojciecha z 1782 r.,

• Cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy z 1821 r., w przysiółku Wólka,

Skansen, drewniany kościół i cerkiew należą do Szlaku Architektury

Drewnianej.

• Trzy cmentarze wojskowe przypominające „przełom pod Gorlicami” z maja

1915 r.

• Muzeum Regionalne „Gryf”, eksponujące ciekawe zabytki sztuki ludowej,

lampy naftowe, ikony.



Kobylanka
• Sanktuarium Pana Jezusa Kobylańskiego, słynące z odpustów i

uznanego za cudowny obrazu Jezusa Ukrzyżowanego,

• Kiwony i trójnogi – dawny sprzęt do wydobywania ropy naftowej, na

trasie Karpacko – Galicyjskiego Szlaku Naftowego

• Dwa cmentarze wojskowe z I wojny światowej



Zagórzany

• Zespół pałacowo-parkowy rodziny Aleksandra Skrzyńskiego

• Rodzinne mauzoleum Skrzyńskich i Sobańskich w kształcie piramidy

Bielanka

• Cerkiew drewnianą pw. Opieki Bogurodzicy z XVIII-wiecznym ikonostasem,

• Stare chyże – łemkowskie chaty

Kwiatonowice

• Odrestaurowany dworek z początku XIX w. otoczony ogrodem dworskim 

• Punkt widokowy przy stawie dworskim z altaną i boiskiem do piłki plażowej



Zasoby społeczne

Gmina wspiera działalność wielu organizacji sportowych, kulturalnych i

społecznych.

Władze Gminy Gorlice od lat współpracują z wieloma organizacjami

społecznymi i stowarzyszeniami, do których należą m.in.: Koła Gospodyń

Wiejskich (10), Ochotnicze Straże Pożarne (8), Uczniowskie Kluby Sportowe,

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kobylanka, Stowarzyszenia Oświatowo –

Kulturalne w Dominikowicach i Ropicy Polskiej.

Wspólnie realizują szereg projektów na rzecz społeczności lokalnej,

wspólnych inicjatyw, podnoszenia kwalifikacji i kompetencji. Prowadzone są

zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, organizowane zawody sportowe i

imprezy kulturalne m.in.: Dożynki, Kampania Profilaktyczna „Wyjść

naprzeciw”, Gorlicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej, Igrzyska Młodzieży

Szkolnej i Gimnazjalnej, Panorama Kultur w Szymbarku.



Powstałe obiekty są ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych

mieszkańców gminy. Prowadzone są różne formy aktywności fizycznej

w różnych dziedzinach, w tym dla kobiet oraz zajęcia gimnastyczne dla

niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

W budynkach wiejskich umożliwia się stworzenie warunków do podnoszenia

kwalifikacji mieszkańców poprzez organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży

(np. kółka taneczne, teatralne, plastyczne, językowe i komputerowe) oraz

dorosłych mieszkańców gminy.



Ośrodek Kultury Gminy Gorlice stara się aktywizować życie kulturalne w
miejscowościach naszej gminy poprzez ścisłą współpracę z wszystkimi
placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi. Organizuje się wiele
imprez o charakterze okolicznościowym typu Dni Seniora, Matki, Dziecka,
tradycyjne "Andrzejki", czy "Mikołajki". Na czas ferii zimowych i letnich
opracowuje się specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży celem wypracowania
form ciekawego spędzania wolnego czasu.

Działalność Ośrodka Kultury to także praca czterech bibliotek publicznych w:
Dominikowicach, Kobylance, Szymbarku i Zagórzanach. Biblioteki te są nie
tylko źródłem wypożyczania książek - są miejscem dla czytelni i świetlic, w
których dzieci i młodzież ciekawie i bezpiecznie spędzają czas.

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice patronuje Zespołowi Folklorystycznemu
"Beskidy". Repertuar zespołu to pieśni i tańce Beskidu Niskiego i Pogórza
Karpackiego oraz inscenizacje obrzędów.



Zasoby przyrodnicze

Gmina Gorlice leży na pograniczu Pogórza Karpackiego i Beskidu Niskiego,

co decyduje o jej różnorodności i wyjątkowo atrakcyjnym charakterze.

Szymbark i Bielankę pokrywają duże powierzchnie leśne, a górski teren,

wspaniałe widoki na Beskid Niski oraz znakowane szlaki turystyczne

zachęcają do pieszych wędrówek.

Największe atrakcje przyrodnicze gminy znajdują się w okolicy Szymbarku w

masywie górskim zwanym Trzema Kopcami, tworzonymi przez Jelenią Górę

(684 m n.p.m.), Maślaną Górę (753 m n.p.m.) i Zieloną Górę (690 m n.p.m.).



Szymbark

Masyw Maślanej Góry (753 m n.p.m.): rezerwat przyrody „Jelenia Góra” z

chronionym stanowiskiem paproci – języcznika zwyczajnego, w zespole

jaworowym, fragmentami naturalnej buczyny karpackiej i osuwiskowym

jeziorkiem zwanym „Beskidzkim Morskim Okiem”



Dla turystów wytyczono ścieżkę 

turystyczno – przyrodniczo –

edukacyjną pn. Szlakiem 

Architektury Drewnianej od cerkwi 

na Wólce do Beskidzkiego 

Morskiego Oka w Szymbarku.



Kwiatonowice

• Odrestaurowany dworek z początku XIX w. otoczony ogrodem dworskim z

największym w gminie skupiskiem drzew - pomników przyrody (jesiony,

graby, lipy)

• Wspaniałe widoki na Beskid Niski, Pogórze Ciężkowickie i Gorlice.

Zagórzany 

• Pomniki przyrody - dąb szypułkowy „Aleksander”  - wiek 250 lat, obwód 

380 cm, wysokość 25 m



Dotychczasowe działania Gminy
Gmina Gorlice – skuteczna i przyjazna mieszkańcom i środowisku

Gmina Gorlice ciągle się rozwija. Inwestuje w edukację, ochronę środowiska,

drogi, sport, kulturę – mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców i

zrównoważony rozwój środowiska.

Gmina Gorlice to gmina skuteczna w pozyskiwaniu środków finansowych na

realizację inwestycji oraz projekty związane z edukacją i rozwojem

mieszkańców. Składała wnioski na różnorodne zadania do wszystkich

dostępnych Programów UE. W okresie ostatnich 4 lat wszystkie złożone

wnioski zostały wysoko ocenione i uzyskały dofinansowanie.

Gmina Gorlice zajęła bardzo dobre ósme miejsce w Rankingu Samorządów

„Rzeczpospolitej” 2014 w kategorii gmina wiejska. Uplasowała się najwyżej

ze wszystkich gmin województwa małopolskiego i powiatu gorlickiego.



W każdej miejscowości realizowane były zadania służące poprawie warunków

życia mieszkańców.

Rozbudowywana była sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Poprawiło się

bezpieczeństwo w ruchu pieszym i samochodowym poprzez modernizację

dróg i budowę chodników. Prowadzono także projekty z zakresu sportu,

kultury, turystyki i rekreacji. Średnio corocznie ponad 25 % budżetu wydawano

na rozwój i inwestycje.

Szczególny nacisk położono na edukację i pomoc społeczną. Wybudowano

dwie sale gimnastyczne, przeprowadzono remonty we wszystkich szkołach i

przedszkolach. Jednostki te realizowały różne projekty, pozyskując

dofinansowanie z UE, m.in.: Partnerski Projekt Wymiany Szkół w ramach

programu Comenius.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierał osoby potrzebujące, prowadził

kursy szkolenia zawodowego, akcje dożywiania dzieci, program Karta Dużej

Rodziny oraz wypłacał stypendia.



Opracowano także nową Strategię Rozwoju Gminy Gorlice na lata 2013 -

2020. W strategii określono najważniejsze, akceptowane przez społeczeństwo

lokalne kierunki rozwoju Gminy.

Gmina zdobyła szereg nagród i wyróżnień.

Za działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego otrzymała

EUROPEJSKĄ NAGRODĘ EKOLOGICZNĄ, tytuł „Edukacyjnej Gminy

Małopolski”, wyróżnienie w kategorii eko-gmina wiejska w konkursie „Eko-

liderzy 20-lecia”, wyróżnienie i tytuł Sportowej Gminy 2013, tytuł "Przyjazny

urząd" w rankingu przejrzystości gmin województwa małopolskiego.



Najważniejsze wykonane zadania i projekty:

• wodociąg w Kobylance, Dominikowicach, Szymbarku, Ropicy Polskiej,
Stróżówce

• kanalizacja wybudowana w 70 % terenu gminy

• sale gimnastyczne wraz z zapleczem w Bystrej i Stróżówce

• wielofunkcyjne boiska sportowe przy ZS w Dominikowicach i Ropicy Polskiej

• chodniki w Dominikowicach, Szymbarku, Kobylance, Stróżówce,
Zagórzanach



• parkingi w Klęczanach, Kwiatonowicach, Szymbarku, Zagórzanach

• oświetlenie w Ropicy Polskiej, Klęczanach, Dominikowicach, Szymbarku

• oznakowanie przysiółków i osiedli w miejscowościach Gminy Gorlice

• samochody bojowe dla OSP w Klęczanach, Kobylance, Szymbarku,

Zagórzanach

• kontenery do segregacji śmieci

• budowa i remonty dróg gminnych

• remonty szkół i przedszkoli oraz modernizacja dojazdów



• modernizacja budynków gminnych: remont budynku wiejskiego w Ropicy 
Polskiej, termomodernizacja budynku remizy OSP w Dominikowicach, 

termomodernizacja i remont budynku wiejskiego i remizy OSP w 

Kobylance, termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Szymbarku, 

rozbudowa budynku wiejskiego w Szymbarku, termomodernizacja remizy 

OSP oraz ośrodka zdrowia i przedszkola w Zagórzanach



• projekt innowacyjny dla młodzieży – „Model pracy pozalekcyjnej z 

wykorzystaniem nowatorskich metod pracy oraz współczesnych technik 

informatycznych”

• projekt zwiększający aktywność społeczną i zawodową mieszkańców

„Szansa pracy – nadzieją na lepsze jutro”
• zestawy komputerowe wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu w 

ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Gorlice”

• „Przedszkole na 6!” „Przedszkole jest super” „Przedszkole jest OK!" oraz 

„Wymarzone przedszkole” to nazwy projektów, które objęły dzieci 
uczęszczające do przedszkoli Gminy Gorlice



• 7 „małych projektów” w ramach osi LEADER: punkt widokowy w
Kwiatonowicach, siłownia w Szymbarku, strona internetowa i film o gminie,

publikacje promocyjne Gminy Gorlice, Kampania Profilaktyczna "Wyjść

naprzeciw", plac rekreacyjno–wypoczynkowy w Szymbarku, zewnętrzna

siłownia integracyjna w Zagórzanach

• ścieżka rowerowo – spacerowa w ramach projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu

Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” z Gorlic przez Ropicę Polską do

Szymbarku pod Kasztel, wzdłuż rzeki Ropy



Pomysły na przyszłe działania

Strategia Rozwoju Gminy Gorlice uchwalona w 2013 roku zakłada rozwój

gospodarczy i społeczny GMINY z wykorzystaniem zasobów naturalnych i

istniejącej infrastruktury i realizowana będzie w trzech obszarach:

· gospodarczym

· społecznym

· przestrzennym.

Obszary strategiczne przenikają się i uzupełniają, tworząc układ synergiczny.

PRZESTRZEŃ powinna być zagospodarowana, przy zachowaniu zasady

zrównoważonego rozwoju, w postaci terenów ekologicznych, będących

zapleczem dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, rekreacji i turystyki oraz

mieszkalnictwa ekologicznego.



Atut czystości środowiska naturalnego GMINY GORLICE staje się atutem

gospodarczym, a dobre wykorzystanie występujących na terenie GMINY

terenów dla rozwoju turystyki masowej ma szanse powodzenia.

Obszarami takimi są: Szymbark i zakole rzeki Ropy, które może być

miejscem dużego kompleksu rekreacyjno-sportowego oraz Bielanka ze

swoimi urokliwymi terenami.

Warto wskazać również na atut drogi krajowej nr 28, przy której można

lokalizować obiekty o charakterze campingowym;

Lokalizacja stref turystycznych na terenie GMINY polepszy sytuację

gminnego rynku pracy, stworzy potencjał wytwórczy i pozwoli na

zwiększenie wpływu z tytułu podatków do budżetu GMINY.

Projekt jest zgodny z:

- Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020

- Strategią Rozwoju Powiatu Gorlickiego



Strategia Rozwoju Gminy Gorlice uchwalona w 2013 roku zakłada

dwukierunkowy rozwój gospodarczy i społeczny GMINY z wykorzystaniem

zasobów naturalnych i istniejącej infrastruktury.

Ograniczenie produkcji rolnej, generuje konieczność budowy

alternatywnego potencjału gospodarczego. Jest nim sektor przemysłu i

usług.

Proponuje się wytyczenie dwóch stref aktywności gospodarczej na terenie

GMINY w sołectwach Stróżówka i Szymbark. Tereny te, dzisiaj słabo

zagospodarowane, posiadają dobry dostęp do regionalnego układu

drogowego.



Strefa gospodarcza w sołectwie Stróżówka zlokalizowana może być przy

drodze wojewódzkiej, biegnącej do Tarnowa. Może ona zostać

połączona funkcjonalnie z istniejącą na terenie miasta Gorlice Strefą

Aktywności Gospodarczej, co zwiększy jej potencjał kooperacyjny,

marketingowy i promocyjny. Przez miejski układ drogowy strefa w

Stróżówce połączona będzie z drogą krajową nr 28.

Z tą samą drogą może być również skomunikowana strefa przemysłowa

w Szymbarku. Lokalizacja stref gospodarczych na terenie GMINY

zwiększy potencjał gminnego rynku pracy, stworzy, alternatywny dla

gorlickiego, potencjał wytwórczy i pozwoli na zwiększenie wpływu z

tytułu podatków do budżetu GMINY.



W planach jest budowa kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na

budynkach mieszkalnych w gminie.

Będziemy ponadto budować place rekreacyjno – sportowe, siłownie

zewnętrzne, ścieżki rowerowo – piesze, chodniki itd.

Już na etapie projektowania zadań inwestycyjnych planujemy zastosowanie

najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. O rozwiązaniach tych

piszemy we wnioskach aplikacyjnych, uzyskując dzięki temu większą

punktację.



Niektóre inwestycje już są w fazie projektowej:

- Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na budowę sieci

wodociągowej w Klęczanach i Ropicy Polskiej, a także na sieć

wodociągową i kanalizacyjną w Bielance

- W przygotowaniu jest dokumentacja techniczna na budowę drogi k.

ośrodka specjalnego w Kobylance

- Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę

przedszkola w Klęczanach

- W fazie końcowej jest wykonanie projektu na budowę hali sportowej w

Kobylance - 33 m x 50 m, wysokość 9 metrów. Inwestycja przyczyni się

do zmniejszenia dysproporcji między miastem a wsią w dostępie do

infrastruktury sportowej

- Wykonany został projekt budowy chodnika w Dominikowicach i

Zagórzanach

- Przygotowywana jest dokumentacja na remonty dróg gminnych



Świadectwo Karpackości Gminy

PRZYRODA I ZABYTKI

Gmina Gorlice to gmina rolniczo – turystyczna z wieloma walorami

przyrodniczymi, historycznymi i turystycznymi.

To doskonała baza wypadowa w okolice i do miejsc w naszej gminie:

- pejzaży i widoków w Kwiatonowicach, Bielance oraz Szymbarku;

- zabytków z niepowtarzalnym dworem w Szymbarku;

- sanktuarium w Kobylance, kościółka w Szymbarku, cerkiewki w Bielance;

- rezerwatu przyrody na Jeleniej Górze w Szymbarku.

Łagodne wzgórza Beskidu Niskiego i lasy dawnej Puszczy Karpackiej oraz

sady i ogrody mienią się różnymi kolorami i ukazują piękne krajobrazy.

Pejzaże te są wspaniałym miejscem na plenery malarskie i sesje

fotograficzne. Spokój i piękno tworzą dobrą atmosferę do pracy twórczej i

ucieczki od turystyki masowej.

Otwarte karpackie przestrzenie i górskie krajobrazy pobudzają pozytywne

emocje, pomagają psychicznie odpocząć i dają poczucie wolności.



Świadectwo Karpackości Gminy

KULTURA I TRADYCJE
Pogórzanie i Łemkowie - od wieków Ziemię Gorlicką zamieszkiwały dwie

różniące się narodowością, religią i kulturą, grupy ludności. Tworzyli

niepowtarzalny koloryt tej ziemi.

Stare tradycje, obrzędy, zwyczaje, tańce, pieśni i przyśpiewki kultywują i

pielęgnują zespoły regionalne pogórzańskich wiosek m.in. z Kobylanki i

Dominikowic, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie Kobiet Wsi

Kobylanka.

Łemkowie zachowali język, tradycję, kulturę.

A cerkiewki w Bielance, Szymbarku… zachwycają swą egzotyką, tworząc

niepowtarzalny urok i koloryt Szlaku Architektury Drewnianej w

Województwie Małopolskim.

Szacunek dla narodowości, religii i kultury jest podstawą do tworzenia

przyjaznej i gościnnej atmosfery.



W Gminie Gorlice kultywuje się dawne tradycje



Gmina Gorlice to doskonałe miejsce do zwiedzania i wypoczynku



Gmina Gorlice – karpacka gmina, na pograniczu kultur i religii



Gmina Gorlice zaprasza



Ciekawe linki o Gminie Gorlice

Gmina Gorlice – strona internetowa

www.gmina.gorlice.pl

Panorama Kultur w Szymbarku- film

http://www.rtvg.pl/main?f=2848

Dożynki Gminne w Kobylance – film
http://gorlice.tv/3123-dozynki-w-kobylance.html

Inwestycje i rozwój- film
http://gorlice.tv/3316-gmina-gorlice-skuteczna-i-przyjazna-
mieszkancom-podsumowanie-kadencji-2010-2014.html

http://www.gmina.gorlice.pl/
http://www.rtvg.pl/main?f=2848
http://gorlice.tv/3123-dozynki-w-kobylance.html
http://gorlice.tv/3316-gmina-gorlice-skuteczna-i-przyjazna-mieszkancom-podsumowanie-kadencji-2010-2014.html

