
 

DZIEŃ ZIEMI 

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Przedszkola 

Zachęcam do wzięcia udziału w akcji oraz proszę o rozpropagowanie jej wśród dzieci              

i młodzieży. 

Urząd Miejski w Gorlicach zaprasza wszystkich chętnych – zarówno uczniów, jak i 
rodziców, do udziału w akcji! 

 17 kwietnia rozpoczynamy akcję sprzątania świata i zapraszamy Was do bycia 
częścią tego wydarzenia! 
Na początek – czyste rzeki! Wraz z organizacją Mój czysty Powiat zaczniemy od 
posprzątania terenów przy rzekach na terenie Gorlic w ramach Operacji Czysta 
Rzeka 2021! 
  

Od 17-30 kwietnia sprzątać będziemy wszystkie zanieczyszczone tereny na 
obszarze Miasta. Znasz takie miejsce w swojej okolicy? 

Oznacz je!  

Zrób zdjęcie, prześlij wraz z lokalizacją na adres dzienziemigorlice@gmail.com i 
pokaż innym, gdzie należy posprzątać. 

Takie miejsce możesz oczyścić samodzielnie – przybory pomocne w sprzątaniu 
możesz odebrać w Urzędzie Miejskim – bud B pok.7. Pamiętaj o wykonaniu zdjęcia 
zarówno przed     i po sprzątaniu, pojawią się one w naszej galerii, oraz na Mapie 
Sprzątania (http://tnijurl.com/dzienziemimapa). 

Każdą osobę, która weźmie udział w akcji nagrodzimy roślinką!  

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w sprzątaniu, a chciałbyś jakoś pomóc, możesz np.: 
nagłaśniać wydarzenie, zapraszać znajomych do udziału w wydarzeniu i polubienia 
profilu Zielony Punkt – Gorlice w zdrowej atmosferze, udostępniać nasze treści, 
mówić          o tym, że dbanie o środowisko i unikanie zanieczyszczenia  jest bardzo 
ważne. 

Dzięki otrzymanej roślinie możesz wziąć udział w dodatkowej zabawie – Zielonym 
Rekordzie Polski. Jak to zrobić? 

  

1. Odbierz roślinę z Urzędu, lub (jeżeli wolisz taką opcję) zakup swoją własną.  

2. Posadź ją w dniu 30 kwietnia 2021 r. 

3. Zrób zdjęcia przedstawiające miejsce przed i po nasadzeniu.  

4. Opublikuj zdjęcia w mediach społecznościowych z hasztagiem #ZielonyRekord2021.  

https://www.facebook.com/events/622012868668405
https://www.facebook.com/events/622012868668405
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE8CQ0%2FLUlMQU43ABwWClpXV0NQQxQJBw8PQw4cCVMEBhABcUNBVhZQCgJDE1FdVzJ2dgtcTFo2KjxNLgcOJ0wqHw05JhYRFEQzBhoISFBbX0NWQVZTIkNWKQ%3D%3D
http://tnijurl.com/dzienziemimapa
https://www.facebook.com/events/808272673402868
https://www.facebook.com/gorlicewzdrowejatmosferze


  

Uwaga! Każdy zgłoszony uczestnik Zielonego Rekordu otrzyma cyfrowy certyfikat 
potwierdzający udział w naszej akcji, a także podziękowania. Szczegóły na 
stronie http://zielonyrekord.pl/ 

  

Pamiętaj! W mieszkańcach siła! 

Dodatkowa akcja dla uczniów klas 1-6! 

Zastanawialiście się kiedyś jak będzie wyglądał świat za 100 lat? Jeżeli każdy z nas 
byłby eko, byłoby świetnie, prawda? Puścić wodze fantazji tym razem mogą dzieci – 
dla nich zorganizowaliśmy konkurs "EKOświat za 100 lat". Autorzy prac za udział w 
konkursie dostaną roślinkę, dzięki temu również będą mieli możliwość zazielenić 
Gorlice i pobić rekord. Zwycięzcę uhonorujemy obklejeniem jednego z samochodów 
komunalnych firmy Empol. Na prace czekamy do 10 maja 2021. 

 

Z poważaniem 

Wojciech Zapłata 

Kierownik Wydziału 

Oświaty, Kultury i Promocji 

  

Urząd Miejski w Gorlicach 

ul. Rynek 2 

38-300 Gorlice 

E-mail : wojciech.zaplata@um.gorlice.pl 

tel. +48 18 3551265 

 

 

http://zielonyrekord.pl/
https://www.gorlice.pl/pl/222/9544/konkurs-ekoswiat-za-1-lat-z-okazji-dnia-ziemi.html
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchEvHA45KlZGTA0kBgMIB0dVF1JUBh5KAQkRAQQQAVhGWBABAENBJ10DVQkHTAZdVkF2d3gdBAEkKyxHIg8EKA0iEhQ2IkdEARduEh5KAVxGXg8HFl0UCkNRX0hEIFMDcA%3D%3D

