
Nr 10 (342) 2022 r.Nr 10 (342) 2022 r. ISSN 14250829ISSN 14250829

Zmieniamy boisko przy MZS nr 5 - s.6 Wspominamy tych którzy odeszli - s.8 Gorliczanie pokazali wielkie serce - s. 15

NIEBEZPIECZNE ODPADY Z TERENU BYŁEJ RAFINERII USUNIĘTE!



październik 20222

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

14 października w całej Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów i wszystkich 
pracowników oświaty. Z tej okazji w Miejskim Zespole Szkół nr 3 odbyły się miejskie obchody tego dnia.
Przybyłych gości powitał Dyrektor MZS nr 3 Krzysztof Michalik. W uroczystościach udział wziął Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Pr-
zewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak, Zastępca Burmistrza Miasta Gorlice Łukasz Bałajewicz, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Promocji Wojciech Zapłata, a także Dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu Adam Skwarło oraz radni, pracownicy 
oświaty, dyrektorzy miejskich zespołów szkół i przedszkoli oraz uczniowie.
W czasie obchodów wręczone zostały Nagrody Burmistrza Miasta Gorlice za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Wyróżnienia otrzymali: Halina Tokarz, Renata Foryś, Dorota Pacana, Renata Basista, Jadwiga Śliwa, Karol Kowalczyk, Aleksander Kumor-
kiewicz, Iwona Strusińska-Dziewic, Jadwiga Zielińska, Agnieszka Sztaba, Maria Przetacznik, Piotr Tenerowicz.
Uroczystość zakończył występ artystyczny dzieci i młodzieży z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3. Dzień Nauczyciela obchodzony jest na pa-
miątkę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i powołana 
przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku.

Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej



URZĄD MIEJSKI 
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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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24 października br. Gorlice odwiedziła delegacja z Ambasady Republiki Słowenii w Polsce – po 
raz pierwszy gościliśmy nowego Ambasadora Słowenii, Bojana Pograjca, któremu towarzyszyli 
Attache Obrony Republiki Słowenii Gorazd Bartol oraz kapelan Słoweńskiego Wojska ks. Matej 
Jakopič oraz asystent kapelana Klemen Štavbal.
Po wizycie w Ratuszu, goście wraz z Burmistrzem Rafałem Kuklą, jego Zastępcą Łukaszem Bała-
jewiczem, Sekretarzem Miasta Gorlice Danielem Janeczkiem oraz Zastępcą Kierownika Wydziału 
Oświaty, Kultury i Promocji Marcinem Gugulskim, udali się na Cmentarz nr 91, aby złożyć hołd 
bohaterom I wojny światowej pod pomnikiem żołnierzy słoweńskich poległych w latach 1914-
1918 oraz krzyżem centralnym.
Na koniec, goście zwiedzili Izbę Pamięci przy ul. Mickiewicza, gdzie obejrzeli liczne eksponaty z 
czasów wojen światowych.

Ambasador Republiki Słoweni odwiedził Miasto Światła 
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Aktywni studenci Złotego Wieku
Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach z radością powrócił do aktywności, wykładów, prezentacji i edukacyjnych wycieczek. 30 września 
br. studenci-seniorzy skorzystali z programów wyjazdów turystycznych dla seniorów UTW – „Małopolska z przewodnikiem”. Gorliczanom 
przypadła bezpłatna wycieczka do Wadowic – „Do Domu Jana Pawła II.” Wydarzenie niezwykłe, wzruszające, zapisujące w pamięci 
Złotych Seniorów ślady miejsca urodzenia, chrztu, domu, szkoły i – dzięki rozbudowanemu muzeum – pontyfikatu, aż do śmierci oraz...
wyniesienia na ołtarze Św. Jana Pawła II...
Tydzień później, 5 października, odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 UZW – zaskakująca i niepowtarzalna – bo w ple-
nerze. Wykładowca – przewodnik Tomasz Pruchnicki poprowadził studentów-seniorów śladami gorlickich Żydów, w 80. rocznicę likwidacji 
gorlickiego getta. Miejscem wykładu był Plac Dworzysko – dawna dzielnica żydowska, a w czasie okupacji niemieckiej zamknięte getto, z 
którego 19 sierpnia 1942 r., Niemcy wywieźli ok. 2000 ostatnich gorlickich Żydów do Bełżca, gdzie zostali zlikwidowani. Po wysłuchaniu tej 
tragicznej historii, grupa przeszła śladami dawnych „starszych braci w wierze”: szkoły talmudycznej dla chłopców, świetlicy dla młodzieży, 
synagogi wielkiej, kahału, czyli żydowskiej gminy.
Z Dworzyska studenci-seniorzy Złotego Wieku pomaszerowali do Skansenu Naftowego „Magdalena”, gdzie złożono rotę ślubowania przez 
tych, którzy w swojej jesieni życia dostrzegli złotą paletę barw – złotą jesień życia – w Uniwersytecie Złotego Wieku w Gorlicach.
12 października br., u progu XXII Dnia Papieskiego „Blask Prawdy”, kolejna wycieczka – pielgrzymowanie do Krakowa, do Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękajcie się”. „Seniorzy z wizytą u Jana Pawła II”. Przepiękna pogoda – „złota polska jesień”. Msza św. w Sanktuarium Świę-
tego Jana Pawła II w intencji studentów Uniwersytetu Złotego Wieku, wykład o Całunie Turyńskim, spotkanie w „Białej Sali” przy kawie, 
herbacie, ciasteczku, połączone z prezentacją filmu o Ojcu Świętym i Jego dziedzictwie, zwiedzanie Muzeum Jana Pawła II i...wyjazd na 
wieżę widokową – z pożegnaniem pełnym wiedzy, wrażeń, emocji – tego świętego miejsca na małopolskiej ziemi.
Źródło: Roman Dziubina, UZW

24 października na Osiedlu Młodych świętowano Dzień Seniora.
Jak co roku, obchody święta zorganizował Klub Seniora przy Za-
rządzie Osiedla nr 5. Spotkanie zgromadziło liczne grono emery-
towanych mieszkańców osiedla, którzy wciąż chcą być aktywni. 
Wszystkich Gości i Seniorów powitała Czesława Górska, Przewod-
nicząca Klubu Seniorów.
Na zaproszenie organizatorów, w wydarzeniu udział wzięli 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Beata Mikrut-Kawa, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kul-
tury Rady Miasta Maria Ludwin, Przewodnicząca Gorlickiej Rady 
Seniorów Maria Kuźniarska-Pęczek, Wiceprezes Zarządu Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci Stanisława Bąk, Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Małgorzata Miękisz-Müller oraz seniorzy.
Uroczystość uświetnił występ dzieci z Placówki Wsparcia Dzien-
nego TPD, które zaprezentowały piosenkę o rodzinie, zatańczyły 
własny układ choreograficzny oraz wręczyły upominki i odśpiewa-
ły tradycyjne „sto lat”.
W dalszej części spotkania, Burmistrz oraz inni goście złożyli se-
niorom życzenia długich lat życia w zdrowiu, zadowolenia, radości, 
wszelkiej pomyślności, pogody ducha, aby każdy dzień dostarczał 
wiele aktywności, uśmiechu na twarzy oraz szacunku i miłości 
najbliższych.
Przy pysznym obiedzie i słodkim poczęstunku, był czas na  rozmo-
wy i wspólną integrację.  
Przewodnicząca Klubu Seniorów Czesława Górska, w imieniu 
wszystkich zebranych złożyła życzenia imieninowe burmistrzowi 
Rafałowi Kukli. Spotkanie przebiegło  w miłej i radosnej atmosfe-
rze.
Tekst: TPD Gorlice

Dzień Seniora 
na Osiedlu Młodych
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Dzienny Dom Seniora 
w Gorlicach działa już rok!

październik 2022

Dzienny Dom Seniora w Gorlicach rozpoczął działalność w grudniu 
2021 roku. Od pierwszego dnia uczestnicy projektu i pracownicy DD-
S-u budowali dobre relacje by w ośrodku zapanowała prawdziwie do-
mowa atmosfera. 
Dbając o grudniowe tradycje zorganizowane zostały spotkania: wi-
gilijne i sylwestrowe. Podczas pobytu w Dziennym Domu Seniora, 
Uczestnicy – Domownicy korzystają z szerokiej oferty zajęć: terapii 
zajęciowej, rehabilitacji ogólnousprawniającej, terapii logopedycznej, 
wsparcia, psychologicznego czy spotkań z dietetykiem. 
Do DDS-u zapraszani są również goście - zorganizowano spotkania z 
funkcjonariuszami Policji i Państwowej Straży Pożarnej, ratownikiem 
medycznym i innym specjalistami by poszerzać społeczną i zdrowotną 
Domowników. 
W minionym roku Uczestnicy wraz z personelem zorganizowali spo-
tkania okolicznościowe: świąteczne, wiosenne, sąsiedzkie i w gronie 
przyjaciół. Wiosna i lato to czas wycieczek, tych bliższych np. do gor-
lickiego Skansenu Naftowego „Magdalena”, do Kina Kolory czy Mu-
zeum Regionalnego. Odwiedzono także Centrum Dziedzictwa Szkła w 
Krośnie oraz Zagrodę Regionalną w Zalipiu.
W ramach hortiterapii na podwórku placówki pojawiły się kwiaty! Se-
niorzy na nowo zaczęli odkrywać uroki naszego miasta spacerując po 
gorlickiej Starówce i Parku Miejskim.
Jesienna zaduma nie dotyka Domowników DDS-u. W Domu pachnie 
szarlotką, drożdżowym ciastem ze śliwami, pieczonymi ziemniaczkami 
a nawet kiełbaską z grilla. 
Wesoła Biesiada? Oczywiście! Grill w środku miasta? Dlaczego nie?
Uczestnicy DDS-u celebrują urodziny i imieniny Domowników, a grom-
kie „Sto lat” wzrusza Jubilatów i Solenizantów.
Dzienny Dom Seniora to dom pełen przyjaźni i życzliwości, do którego, 
co rano, chętnie przychodzi trzydziestu Seniorów – Domowników.
Wszystkich zainteresowanych działalnością Domu zapraszamy do kon-
taktu. Informacje i dokumenty dostępne są w siedzibie Dziennego 
Domu Seniora, ul. Rynek 1 w Gorlicach, pod nr tel. 730 77 72 43
oraz na stronie internetowej: www.wyjdzzdomu.pl/ddsgorlice/. 
Źródło: DDS w Gorlicach

12 października br. w gorlickim Sokole odbyła się „Interaktywna lekcja historii” 
poświęcona Ignacemu Łukasiewiczowi realizowana w ramach zadania „Łu-
kasiewicz - polski geniusz”. Międzyszkolna rywalizacja historyczna wzbudziła 
wiele emocji, nie tylko wśród zawodników, ale także zgromadzonej na sali 
publiczności.
W zmaganiach wzięło udział 15 uczniów, po 3 reprezentantów z każdej ze 
szkół. Quiz miał ciekawy, multimedialny charakter – uczestnicy odpowiadali 
na pytania prowadzącego wydarzenie na bieżąco, za pośrednictwem tabletów, 
a wyniki rywalizacji wyświetlane były na dużym ekranie, przez co widownia 
mogła aktywnie włączyć się do zabawy!
Quiz sprawdził wiedzę graczy o Ignacym Łukasiewiczu - odkrywcy, wynalazcy, 
społeczniku i twórcy światowego przemysłu naftowego.
Rywalizacja była niezwykle zacięta, a walka o pierwsze miejsce toczyła się do 
ostatniego pytania. Zwycięską szkołą został Miejski Zespół Szkół nr 6 w Gorli-
cach w składzie: Zuzanna Zima, Szymon Jarek i Zuzanna Bubniak. W kategorii 
indywidualnej pierwsze trzy miejsca zajęli:
• Zuzanna Bubniak (MZS nr 6)
• Zuzanna Zima (MZS nr 6)
• Kacper Piechowski (MZS nr 1)
Po ogłoszeniu wyników, odbyło się wręczenie nagród. Gratulacje wraz z na-
grodami laureaci odebrali z rąk Burmistrza Gorlic Rafała Kukli oraz Dyrektora 
GCK Janusza Zięby.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom i dzię-
kujemy za zaangażowanie, wspaniałą rywalizację i dobrą zabawę! Konkurs 
transmitowany był na żywo.
Quiz został zrealizowany w ramach projektu „Łukasiewicz - polski geniusz”. 
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Lekcja historii o Łukasiewiczu w interaktywnej odsłonie!
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Prace na ul. Słowackiej
Już wkrótce mieszkańcy ul. Słowackiej wygodniej dojadą do swojego domu. Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem nawierzchni 
fragmentu drogi. W ramach prac wykonane zostanie korytowanie, ułożenie podbudowy, krawężników betonowych oraz nawierzchni z kostki 
betonowej. Prace prowadzi Miejski Zakład Usług Komunalnych.

Rozpoczęły się prace na boisku przy Miejskim Zespole Szkół nr 5. To kolejna miejska przyszkolna infrastruktura sportowa, która przejdzie me-
tamorfozę - z nowoczesnego obiektu korzystają już uczniowie MZS nr 6, MZS nr 4, a już wkrótce także „piątki”.
W ramach zadania, przebudowane zostanie istniejące boisko o nawierzchni asfaltowej, w efekcie czego powstanie boisko do piłki nożnej i 
ręcznej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 27 x 42 metrów oraz boisko wielofunkcyjne (do koszykówki, siatkówki i tenisa) o wymiarach 
20 x 27 metrów, ograniczone krawężnikami oporowymi. Całkowita powierzchnia wszystkich boisk wyniesie 62 x 27 metrów.
Dzięki realizacji projektu, do dyspozycji lokalnej społeczności udostępniona zostanie nowoczesna infrastruktura rekreacyjno-sportowa. W cza-
sie nauki szkolnej z boisk korzystać będą głównie uczniowie, natomiast popołudniami – uczestnicy zajęć szkolnych klubów sportowych oraz 
indywidualni mieszkańcy osiedla.
Projekt zyskał dofinansowanie Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”,  
a dofinansowanie opiewa na kwotę 148 680,00 zł. Szacowana wartość całej inwestycji wyniesie 597 000,00 zł.

Zmieniamy boisko przy MZS nr 5!

Trwa remont przy ul. Konopnickiej

W zeszłym roku mieszkańcy Osiedla nr 5 w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego wybrali przebudowę i remont chodników pomiędzy 
budynkami Konopnickiej 15 i 17. Właśnie trwa realizacja zadania!
Koszty przekraczające kwotę z Budżetu Obywatelskiego pokrywane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych”.
W zakres prac wchodzi m.in.:

•  rozbiórka istniejących chodników i nawierzchni betonowych
• wykonanie chodnika o szerokości 4m i długości około 60mb,
• wykonanie remontu dojść do klatek schodowych i pozostałych ist-

niejących chodników poprzez wykonanie chodników z kostki bru-
kowej

• przebudowa zjazdu z ul. Konopnickiej i przesunięciu kolidującej 
latarni

• wykonanie niwelacji terenu



Niebezpieczne odpady z „Glimaru” wywiezione!
20 października br. zakończył się wywóz odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii „Glimar” w Gorlicach – zgodnie z umową, konsorcjum 
firm MO-BRUK SA i SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. wywiozło ostatni transport. Odpady zostały dostarczone do odpowiednich instalacji, 
gdzie poddano je prawidłowym procesom odzysku lub unieszkodliwienia.
Tym samym, jeden z  najpoważniejszych problemów, z jakim w ostatnim czasie przyszło się zmierzyć władzom Miasta Gorlice został rozwiązany!
Sprawa, która ciągnie się od 2017 roku, kiedy to ujawniony został nielegalny, zagrażający życiu i zdrowiu mieszkańców proceder, dzięki sta-
raniom Miasta, właśnie dobiegła końca.
„Przez te wszystkie lata, wraz z pracownikami Ratusza, zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by na dobre pozbyć się niebezpiecznych odpa-
dów i dziś mogę powiedzieć, że składowisko nie stanowi już zagrożenia.” - mówi  burmistrz Rafał Kukla.
W 2020 roku, Miasto pozyskało na ten cel bezzwrotną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wymiarze 
do 80% kosztów zadania.
„Początkowo zakładaliśmy, że całość przedsięwzięcia wyniesie ponad 50 milionów złotych. Do końca 2021 roku wywieziona została spora 
część odpadów niebezpiecznych zalegających w zbiornikach wielkogabarytowych, jak i mniejszych pojemnikach. W trakcie realizacji wywozu, 
okazało się jednak, że składowisko jest większe niż wykazały początkowe szacunki, a całkowite usunięcie odpadów wymagać będzie kolejnych 
nakładów finansowych.” - dodaje.
W związku z tym, w maju tego roku, podpisany został aneks do umowy dotacyjnej z Narodowy Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, dotyczący wywozu dodatkowych 2550 ton, w tym zwiększenia dofinansowania. Pozostałe koszty wywozu pokryte zostały z pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz budżetu miasta. W sumie, całkowity koszt wywozu 
odpadów wyniósł 73 479 270,41 zł.
„Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas w tym trudnym czasie i tym samym przyczynili się do zapewnie-
nia bezpieczeństwa gorliczanom. Dziękuję za wsparcie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarządowi Województwa Małopolskiego. Słowa 
podziękowania kieruję także do Senatora Wiktora Durlaka oraz Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś” - mówi bur-
mistrz. „Wierzę, że bandyci odpowiedzialni za narażenie życia i zdrowia gorliczan wkrótce odpowiedzą za swoje 
czyny, ale to już sprawa dla policji, prokuratury i sądu.” - dodaje.

Na terenie byłej rafinerii nafty nadal zalegają odpady i śmieci, które jednak nie stanowią zagrożenia i nie są 
klasyfikowane jako „niebezpieczne”. Ich wywiezienie leży w gestii właściciela terenu.

Będzie nowy asfalt na ulicy Granicznej
Trwają prace remontowe na odcinku 1250 m ulicy Granicznej. Wkrótce 
droga zyska nową nawierzchnię.
Prace obejmują:
• frezowanie istniejącej nawierzchni,
• wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,
• wykonanie warstwy ścieralnej na części zjazdów i skrzyżowań z 

drogami gminnymi,
• wyprofilowanie wysokościowe zjazdów,
• wykonanie poboczy.

Wykonawcą robót jest firma Godrom.

Trwają prace związane z remontem  ul. Okrzei. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z wygodnego dojazdu i nowego chodnika.
W ramach prac wyremontowane zostanie ponad 280 m drogi. Prace obejmują m.in.:
•     Frezowanie nawierzchni bitumicznej,
•     Rozbiórka warstwy z kruszywa,
•     Regulacja wysokościowa wraz z wymianą włazów kanalizacyjnych,
•     Regulacja wysokościowa skrzynek sieci wodociągowej, gazowej itp,
•     Ułożenie obrzeży na ławie betonowej,
•     Wykonanie nawierzchni ulicy z asfaltobetonu
•     Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, na chodniku i zjazdach
•     Oznakowanie poziome i pionowe.

Wykonawcą prac jest firma Godrom. Przypominamy, że na czas wykonywania robót na remontowanym odcinku wprowadzona została  
zmiana organizacji ruchu, a przejazd dostępny jest jedynie dla mieszkańców ulicy.

                                                   Ulica Okrzei w remoncie



1-2 listopada rozpoczyna się Święto Wszystkich Świętych i Zaduszki, czas refleksji i zadumy nad kruchością życia ludzkiego. Jest to czas, kiedy 
zatrzymujemy się na moment w codziennym biegu i wspominamy zmarłych, którzy zajęli w naszym sercu szczególne miejsce.
W mijającym roku odeszło wiele osób, których będzie nam brakowało, bo swoim życiem i działalnością służyły lokalnej społeczności i zapisały 
się na kartach historii naszego miasta. Dziś wspominamy ich postacie.
W przeddzień Wszystkich Świętych, Burmistrz Gorlic Rafał Kukla wraz ze swoim Zastępcą Łukaszem Bałajewiczem odwiedzili gorlickie nekropo-
lie, aby uczcić pamięć osób, które odeszły od nas w tym roku i za życia zapisały się na kartach historii naszego miasta.
Znicze zapłonęły m.in. na grobach Józefa Abrama, Franciszka Rachela, Janiny Brzozowskiej, Stanisława Szury czy Honorowych Obywateli Gorlic 
– ks. Bronisława Świeykowskiego i ks. Józefa Micka.

W mijającym roku odeszli...

4 listopada 2021 r., w wieku 74 lat zmarł Karol Myśliwiec – wieloletni, zasłużony pracownik Fabryki Maszyn „Glinik“. Pracował m.in. na stanowisku 
kierownika Pracowni Technologicznej, z-cy dyrektora ds. rozwoju, a po przekształceniu Fabryki Maszyn w Spółkę Akcyjną, był członkiem pierwszego 
Zarządu, a następnie Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Rozwoju i Promocji. Był organizatorem Samorządu Pracowniczego w Gliniku i przewodniczącym 
Rady Pracowniczej w latach 80-tych, a także prezesem Koła SIMP w Gliniku, członkiem Zarządu Oddziału SIMP. Został odznaczony m.in. Złotym 
Krzyżem Zasługi.

28 listopada 2021 r.,  w wieku 81 lat zmarła Teresa Augustyn – Zastępca Prezesa Koła Powiatowego w Gorlicach Polskiego Związku Niewidomych 
Okręg Małopolski. Odznaczona m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

1 grudnia 2021 r., zmarł prof. dr hab. Stanisław Tabisz – malarz, grafik, scenograf, pedagog, działacz związkowy, krytyk sztuki związany z Gorlica-
mi. Był profesorem krakowskiej ASP, dziekanem Wydziału Grafiki oraz rektorem uczelni. W 2020 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za osiągnięcia organizacyjne. Od 2012 roku zasiadał w Radzie Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, w 2020 został jej przewod-
niczącym. Był zaangażowany w pomoc w ratowaniu zabytkowych nagrobków gorlickiego cmentarza.

8 grudnia 2021 r., w wieku 89 lat zmarł Antoni Gucwiński – polski doktor nauk weterynaryjnych, inżynier zootechnik, wieloletni dyrektor Ogrodu 
Zoologicznego we Wrocławiu, dziennikarz. Antoni Gucwiński wychował się w Nowym Sączu, a jego żona – Hanna, dzieciństwo spędziła w Gorlicach. 
Państwo Gucwińscy wspólnie prowadzili uwielbiany przez widzów program „Z kamerą wśród zwierząt”. Małżeństwo nie raz można było spotkać w 
Gorlicach – byli m.in. wykładowcami na Uniwersytecie Złotego Wieku.

14 marca 2022 r., zmarła Krystyna Lewek – wieloletnia Skarbnik Powiatu Gorlickiego.

4 maja 2022 r., w wieku 54 lat zmarł I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak – aktywny polski polityk i samorządowiec. W latach 2010-2015 
zasiadał w Radzie Powiatu Nowosądeckiego. Poseł na Sejm VIII kadencji, wybrany z okręgu nowosądeckiego, gdzie pełnił  funkcje wiceprzewod-
niczącego Komisji Spraw Zagranicznych, członka Komisji Finansów Publicznych i Komisji Infrastruktury oraz wiceprzewodniczącego Polskiej Sekcji 
Zgromadzenia Parlamentarnego Frankofonii.  Równolegle do pracy parlamentarnej w Polsce, był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy w Strasburgu. Reprezentował Państwo Polskie w pracach Komisji ds. Politycznych i Demokracji. W 2019 został powołany na stanowisko 
wicewojewody małopolskiego.
19 maja 2022 r., w wieku 86 lat zmarł dr n. med. Franciszek Rachel  –  specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i urologii, wieloletni dyrektor 
gorlickiego szpitala, ordynator chirurgii, radny powiatowy, miłośnik Gorlic i lokalny patriota.
Był jednym z najdłużej czynnych zawodowo chirurgów w Polsce. Franciszek Rachel urodził się w Dominikowicach. Ukończył I Liceum im. Marcina 
Kromera, a wykształcenie wyższe zdobył we wrocławskiej Akademii Medycznej. W Szpitalu im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach pracował od 
1961 roku. Zadbał o utworzenie w starym gmachu szpitala oddziału psychiatrii i diagnostyki obrazowej. Współuczestniczył w budowie nowego szpi-
tala i w latach 1985-1999. W czasie swojej zawodowej kariery pełnił funkcję m.in.: dyrektora gorlickiego szpitala, ordynatora chirurgii, kierownika 
punktu krwiodawstwa, prezesa PCK oddziału Gorlice, przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Krwiodawstwa PCK, członka Zarządu Wojewódzkiego 

PCK w Nowym Sączu, przewodniczącego PTL w Gorlicach, przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury w MRN w Gorlicach.

30 czerwca 2022 r., w wieku 58 lat zmarła Małgorzata Hotloś – Radna Rady Miasta Gorlice kadencji 2002-2006, nauczycielka gorlickiej, bieckiej i 
bobowskiej młodzieży – Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Bieczu, Przewodnicząca oświatowego związku zawodowego – Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Gorlicach.

12 lipca 2022 r., w wieku 77 lat zmarł Zbigniew Osikowicz – dyplomowany nauczyciel matematyki, Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 w 
Gorlicach w latach 1998-2008. Funkcję dyrektora pełnił także w latach 1987-1991. Za swoją działalność pedagogiczną wyróżniony m.in. Nagrodą 
Burmistrza Miasta Gorlice, Nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

6 października 2022 r., w wieku 95 lat zmarła Janina Brzozowska – Sybiraczka, wieloletnia prezes Oddziału Związku Sybiraków w Gorlicach, emery-
towana nauczycielka gorlickiego „Ekonomika”.
Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Odznaką Honorowego Sybiraka.

14 października 2022 r., w wieku 69 lat zmarł Józef Abram – Burmistrz Miasta Gorlice w latach 1998-2002, Członek Zarządu Miasta Gorlice w latach 
1990-1992, Radny Rady Miasta Gorlice 1990-1998, 2006-2010, Radny Rady Powiatu Gorlickiego w latach 1998-2002, Członek Komitetu Sterującego 
Województwa Małopolskiego w latach 2000-2002, Dyrektor Gorlickiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Gorlicach. Józef Abram urodził się 
w Jankowej, wykształcenie wyższe zdobył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W trakcie kariery zawodowej pracował w Fabryce 
Maszyn Wiertniczych Górniczych „GLINIK” w Gorlicach (1980-1983), jako Pełnomocnik w Młynie Gospodarczym w Gromniku (1984 -1989), Pełno-
mocnik Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro Park Mielec” – Obszar Przemysłowy Gorlice (2002-2005), prowadził także własną działalność gospo-

darczą oraz pełnił funkcję Członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gorlicach (2003-2007, 2008-2012). Był aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz rozwoju 
gorlickiej przedsiębiorczości oraz w działalność wielu organizacji branżowych, społecznych m.in. jako Koordynator Grupy Partnerskiej „Partnerstwo dla Ziemi 
Gorlickiej”, Kierownik Lokalnej Jednostki Wdrażającej – Menadżer projektu PIW Equal „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku”, Członek Rady Krajowej 
Sieci Grup Partnerskich (w kadencji 2007-2010 członek Prezydium KSGP), Koordynator projektu „Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy”, Wiceprezes Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich przy Parafii NNMP w Gorlicach, Członek Stowarzyszenia „Klub Gorliczan”. Odznaczony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Wspominamy tych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku



Za nami doroczna kwesta na wpisanym do rejestru zabytków Cmentarzu Parafialnym. Końcem października i 1 listopada kilkudziesięciu 
wolontariuszy – samorządowców, nauczycieli, seniorów – kwestowało na rzecz ratowania zabytkowych grobowców, nagrobków o dużej 
wartości historycznej, kulturowej i artystycznej.
W tym roku, prowadzona przez Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Parafialnego w Gorlicach zbiórka była rekordowa – zebrano 
18 901 złotych! Spacerując alejkami cmentarza, z łatwością możemy dostrzec efekty renowacji i remontów, które prowadzone były ze 
środków zebranych w czasie kwesty.
Przy wsparciu Miasta Gorlice wyremontowane zostały główne kaplice - Kaplica Rodziny Miłkowskich i Rodziny Płockich. Renowację 
przeszły także pomniki i nagrobki m.in. Bronusia Nowaka pod Aniołem - dziecięcej ofiary „przełomu pod Gorlicami”, pomnik anioła z 
rozpostartymi skrzydłami, nagrobek Marii Krystyny Augustynówny czy grobowiec Tomasza Łaszcza - nafciarza zmarłego w 1938 roku.

Rekordowa kwesta na Cmentarzu Parafialnym
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            LI SESJA RADY MIASTA GORLICE            LI SESJA RADY MIASTA GORLICE
27 października br., w sali sesyjnej im. W. Biechońskiego w Urzędzie Miejskim w Gorlicach, odbyła się LI Sesja 
Rady Miasta Gorlice. Po otwarciu sesji, potwierdzeniu kworum, informacji o porządku obrad, informacji o spo-
rządzeniu protokołu z obrad L Sesji RM Gorlice oraz Informacji Burmistrza Miasta za okres od 16 września do 
15 października 2022 r., Radni rozpatrzyli i przyjęli 15 uchwał. Pierwsza dotyczyła zmiany uchwały Nr 290/ XXII/ 
2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem bądź zarządzającym jest Miasto Gorlice, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania 
z tych obiektów. Drugą uchwałą nabyto na rzecz Miasta Gorlice nieruchomości gruntowych położonych w Gorlicach przy ul. Gajowej (na 
cel publiczny - urządzenie drogi gminnej). Dwie kolejne uchwały dotyczyły przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 4” dla obszaru położonego przy ul. Bieckiej w Gorlicach (przeznaczenie przedmiotowych działek pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną) oraz przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorli-
ce - Plan Nr 2” dla obszaru położonego w rejonie ul. Władysława Łokietka w Gorlicach (przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną). Trzy uchwały podjęto w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Miasta Gorlice 
- Plan Nr 3” dla ul. Cmentarnej w Gorlicach; „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” dla obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej w Gorlicach; „Miasto 
Gorlice - Plan Nr 2” dla obszaru położonego przy ul. Jana Kochanowskiego w Gorlicach. Radni wyrazili też zgodę na: zbycie nieruchomościami 
położonej w Gorlicach przy ul. Kościuszki; wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy; określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości; wprowadzenie opłaty od posiadanych psów zawarcie kolejnych umów dzierżawy; zmiany Budżetu Miasta Gorlice oraz 
Uchwały Budżetowej Miasta Gorlice na 2022 r.; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorlice; wyrażenia zgody na ustanowienie 
hipoteki na nieruchomości stanowiące własność Miasta Gorlice; wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

16 października 2022 roku.
• Piknik charytatywny, połączony z akcją pozyskania dawcy szpiku na rzecz mieszkanki Miasta Gorlice - zorganizowany na gorlickim Rynku (R. Kukla, Ł. Bałaje-
wicz).
18 października 2022 roku.
• Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Seniora”, na zaproszenie Gorlickiej Rady Seniorów (R. Kukla).
19 października 2022 roku.
• Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gorlice kadencji 2022/2023, podczas której odbyło się uroczyste ślubowanie, oraz przeprowadzono wybory do 
Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej (R. Kukla).
• Spotkanie zorganizowane z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”, połączone z podsumowaniem zadań zrealizowanych w Roku Ignacego Łukasiewicza - na
zaproszenie Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Gorlicach (R. Kukla).
20 października 2022 roku.
• Spotkanie z okazji „Dnia Seniora”, na zaproszenie Dziennego Domu Seniora w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Seniora”, na zaproszenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Gorlicach (R.
Kukla).
• Uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Gorlicach (R. Kukla).
21 października 2022 roku.
• Wideokonferencja z Wojewodą Małopolskim, zorganizowana w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej, z udziałem przedstawicieli Samorządów z Powiatu
Gorlickiego - w sprawie realizacji procedowanej ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Ł. Bałajewicz).
• Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich (Kraków, R. Kukla).
22 października 2022 roku.
• Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Seniora”, na zaproszenie Zarządu Osiedla Nr 11 ,,Łysogórskie” w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
24 października 2022 roku.
• Wizyta delegacji z Ambasady Republiki Słowenii, w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
Odbyło się oficjalne spotkanie Burmistrza Miasta Gorlice z nowo wybranym Ambasadorem Słowenii - Panem Bojanem Pograjcą, któremu towarzyszyli Attache
Obrony Republiki Słowenii Gorazd Bartol oraz kapelan Słoweńskiego Wojska ks. Matej Jakopič i asystent kapelana Klemen Štavbal. Podczas drugiej części wizyty 
na Cmentarzu Wojskowym Nr 91 „Korczak” w Gorlicach - złożono kwiaty oraz zapalono symboliczne znicze, pod obeliskiem upamiętniającym poległych w czasie 
I Wojny Św. Żołnierzy Słoweńskich oraz pod Krzyżem Centralnym.
Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Seniora”, na zaproszenie Klubu Seniora działającego przy Zarządzie Osiedla nr 5 „Osiedle Młodych” w Gorlicach (R. 
Kukla).
25 października 2022 roku.
• Wizyta studyjna Samorządowców z Województwa Małopolskiego na Podkarpaciu -zorganizowana przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie, 
w ramach projektu standardy obsługi inwestora w Małopolsce (Boguchwała, Jasionka, Rzeszów,Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji „Dnia Seniora”, na zaproszenie Gorlickiego Stowarzyszenia Seniorów (R. Kukla).
26 października 2022 roku.
• Wideokonferencja z Wojewodą Małopolskim, zorganizowana w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Gorlicach, z udziałem przedstawicieli Samorządów
z Powiatu Gorlickiego - w sprawie systemu dystrybucji węgla w Województwie Małopolskim (Ł. Bałajewicz).
27 października 2022 roku.
• Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej (R. Kukla).
• Spotkanie promujące zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice, symultana szachowa - na zaproszenie Gorlickiego Klubu Seniora (R. Kukla).
• Spotkanie okolicznościowe z okazji Święta Narodowego Węgier, na zaproszenie Konsula Generalnego Węgier w Krakowie (Kraków, D. Janeczek).
29 października 2022 roku.
• Uroczystości z okazji Jubileuszu 70-lecia Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Krynica - Zdrój, Ł. Bałajewicz).
• IX edycja ,,Spotkania Pokoleń”- zorganizowanego przez Gorlickie Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kromera w Gorlicach (R. Kukla).
31 października 2022 roku.
• Spotkanie Zespołu do spraw oceny projektu budynku mieszkalnego przy ulicy J.Korczaka w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie z przedstawicielem Firmy ANMAR Sp. z o. o w Gorlicach, właścicielem nieruchomości przy ulicy Bardiowskiej 3 w Gorlicach, w sprawie sytuacji doty-
czącej dalszego funkcjonowania Gorlickiego Dworca Autobusowego (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Zapalenie symbolicznych zniczy na grobach zmarłych Włodarzy Miasta Gorlice, w związku z obchodami „Święta Zmarłych” (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Spotkanie z przedstawicielem SIM Małopolska, w sprawie realizacji inwestycji, budowy bloku mieszkalnego przy ulicy T. Kościuszki 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
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1 listopada 2022 roku.
• Kwesta na rzecz renowacji zabytków na Cmentarzu Parafialnym w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
• Kwesta na rzecz wsparcia działalności kuchni Caritas na Cmentarzu Komunalnym w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
2 listopada 2022 roku.
• Spotkanie z kierownikami Urzędu Miejskiego w Gorlicami oraz dyrektorami podległych jednostek - w sprawie budżetu na 2023 rok (R. Kukla).
3 listopada 2022 roku.
• Rada Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (Ł. Bałajewicz).
4 listopada 2022 roku.
• Spotkanie z przedstawicielami firm przewozowych, prowadzących działalność m.in. na terenie Miasta Gorlice - w sprawie sytuacji dotyczącej dalszego funkcjo-
nowania Gorlickiego Dworca Autobusowego (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
7 listopada 2022 roku.
• Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach - w sprawie informacji o planowanej likwidacji Izby Wytrzeźwień przy Sądeckim Ośrodku Interwencji 
Kryzysowej w Nowym Sączu (R. Kukla).
• Wideokonferencja z Wojewodą Małopolskim, z udziałem przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego - w sprawie dystrybucji węgla kamiennego przez 
Gminy, w związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Ł. Bałajewicz).
8 listopada 2022 roku.
• VI Spotkanie Plenarne Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (Kraków, R. Kukla).
• Podpisanie umowy pożyczki na kwotę 4.052.000 zł., z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie, na sfinansowanie wywózki niebezpiecznych 
odpadów z Miasta Gorlice (Kraków, R. Kukla, E. Szilder). Zadanie pn. „Likwidacja zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska, spowodowanego odpadami 
magazynowanymi /składowanymi w miejscu na ten cel nieprzeznaczonymi, tj., na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 
2 - etap 2”, w ramach Programu Priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi - rekultywacja terenów zdegradowanych” - Miasto Gorlice zakończyło z dniem 20 
października 2022 roku.
9 listopada 2022 roku.
• Spotkanie robocze z lokalnymi Przedsiębiorcami, z udziałem m.in. Wójta Gminy Ochotnicy Dolnej, w sprawie utworzenia Gorlickiego Klastra Energii, (R. Kukla, 
Ł. Bałajewicz).
10 listopada 2022 roku.
• Wizyta przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie - oddział w Nowym Sączu, w sprawie kontroli efektu rzeczowego realizacji 
zadania, dotyczącego wywozu odpadów niebezpiecznych z terenu byłej Rafinerii w Gorlicach (R. Kukla).
• Spotkanie w sprawie utrzymania stacji pomiarowych na rzekach, zadania zrealizowanego w ramach projektu ZGZG ,,Wsparcie służb ratowniczych” - z udziałem 
przedstawicieli partnerów projektu Wójta Gminy Moszczenica, Burmistrza Miasta i Gminy Biecz oraz Burmistrza Miasta Gorlice (R. Kukla).
• Spotkanie z Panem Wiesławem Cholewą przedstawicielem Fundacji IDEANOVA w Krakowie, w sprawie prezentacji projektu zegara słonecznego i propozycji 
nawiązania współpracy (R. Kukla, R. Ryndak).
11 listopada 2022 roku.
• Uroczystości z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości - w intencji Ojczyzny odbyła sie msza święta w Bazylice Mniejszej, złożono kwiaty pod 
tablicą upamiętniającą postać Józefa Piłsudskiego. Pod Pomnikiem Niepodległości złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono symboliczne znicze a także wspólnie 
odśpiewano Hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” (Ł. Bałajewicz).
• Zawody strzeleckie o puchar Burmistrza Miasta Gorlice, zorganizowane z okazji Święta Niepodległości na strzelnicy LOK w Gorlicach (R. Kukla).
• XI edycja Biesiady Pieśni Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości - zorganizowana w I LO im. M. Kromera w Gorlicach (R. Kukla, Ł. Bałajewicz).
12 listopada 2022 roku.
• Uroczystość przekazania promes na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Gorlickiego, na zaproszenie Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach (Ł. Bałajewicz).
13 listopada 2022 roku.
• Obchody jubileuszu 25. lecia istnienia Przedszkola Niepublicznego „Ochronki” p.w. bł. E. Bojanowskiego w Gorlicach (R. Kukla).
14 listopada 2022 roku.
• Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Małopolski (Kraków, R. Kukla).
• Szkolenie zorganizowane przez Krakowski Park Technologiczny (Kraków, Ł.Bałajewicz).

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

Alicja Nowak interpelowała w sprawie wydzielenia drzwiami przeciwpożarowymi klatki schodowej budynku  
Ratusza. 
W odpowiedzi na Interpelację złożoną w dniu 27.10.2022 r. na Sesji Rady Miasta dotyczącą wydzielenia klatki schodowej drzwia-
mi przeciwpożarowymi w budynku Ratusza informuję, że szczegółowe wymagania co do sposobu i zakresu zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych wynikają z odpowiednich przepisów. W zależności od kategorii niebezpieczeństwa pożarowego, kategorii zagrożenia 
wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi oraz występującego obciążenia ogniowego warunki przeciwpożarowe ustalane są zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami. Budynek Ratusza na podstawie §209 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. został zakwalifikowany jako 

średniowysoki oraz do kategorii zagrożenia ludzi ZL III (budynek użyteczności publicznej). 
Zgodnie z §3.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospoda-
rowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowalnego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – budynek średniowysoki zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III jest obiektem budowlanym istotnym ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem i 
wymaga stosownych uzgodnień. Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji musi być wydzielona pożarowo, a więc obudowana i zamykana drzwiami 
dymoszczelnymi oraz wyposażona w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu 
wykrywania dymu (§245 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z dnia 12 kwietnia 2002 r.). W związku z przywołanymi wyżej przepisami prawa została wykonana dokumentacja budowlana „Przebudowa – zabezpieczenie 

przeciwpożarowe budynku urzędu Miasta Gorlice – segment A”, na podstawie której została wydana decyzja pozwolenia na budowę 
Nr 889/2018 znak AB.6740.898.2018 z dnia 22.11.2018 roku obligująca Miasto Gorlice do wykonania zabezpieczenia przeciwpoża-
rowego budynku wraz z instalacją hydrantową oraz oddymiania i oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego. 
Ryszard Ludwin interpelował w sprawie regulacji stanu prawnego działki Nr 2412/5 zajętej pod ulicę Gałczyńskiego 
w Gorlicach.
Odpowiadając na interpelację z dnia 27 października 2022 r. interpelował w sprawie regulacji stanu prawnego działki Nr 2412/5 
zajętej pod ulicę Gałczyńskiego w Gorlicach wyjaśniam, co następuje: 
- przed Wojewodą Małopolskim toczy się postępowanie administracyjne (sygnatura akt sprawy WS.IX.7724-1-527-10.JO) prowadzo-
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ne w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1994 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872 z 
późn. zm.). 
- celem postępowania prowadzonego na wniosek Miasta Gorlice jest stwierdzenie nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości z mocy samego 
prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., 
- rozpatrując sprawę organ prowadzący postępowanie wezwał ostatnio do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty, które zostały przekazane 
początkiem października bieżącego roku. Były to: mapa przebiegu pasa drogowego włączona do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
21 września 2022 r., kopia mapy sytuacyjnej ulicy Gałczyńskiego z dnia 1 lutego 1982 r. oraz kopia metryki ulicy z dnia 15 kwietnia 1979 r.  
Obecnie zatem oczekujemy na wydanie przez Wojewodę Małopolskiego decyzji kończącej omawiane postępowanie. O jego zakończeniu zostanie Pan 
poinformowany.    
Złożył też interpelację w kwestii wykonania termomodernizacji budynków przy ul. Orzeszkowej 15 oraz Kościuszki 40. 
W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta w dniu 27.10.2022 r. w sprawie wykonania termomodernizacji budynków przy ul. 
Orzeszkowej 15 oraz Kościuszki 40 Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że jest w posiadaniu aktualnego projektu termomodernizacji budynku przy ul. 
Orzeszkowej 15 i z chwilą ukazania się możliwości dofinansowania zadanie zostanie wprowadzone do realizacji w 2023 r.  
Budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki 40 jest w trakcie procesu regulacji prawnej w związku z czym nie jest możliwe wykonanie oraz pozyskanie 
zewnętrznych funduszy na realizację termomodernizacji. Obecnie przygotowywany jest wniosek do Sądu Rejonowego w Gorlicach o zasiedzenie przed-
miotowej nieruchomości. 

Klub Prawa i Sprawiedliwości interpelował w sprawie dystrybucji tańszego węgla z programu rządowego dla miesz-
kańców naszego miasta.
W odpowiedzi na Państwa interpelację z dnia 27 października br. informuję, że Miasto Gorlice podjęło działania związane z dystry-
bucją węgla na rzecz mieszkańców miasta, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw.  
W dniu 21 października br. Wojewoda Małopolski został poinformowany o zamiarze przystąpienia Miasta Gorlice do systemu dystry-
bucji węgla przez jednostki samorządu terytorialnego.  
W dnia 22-25 października br. Urząd Miejski w Gorlicach dokonał wstępnego oszacowania zapotrzebowania mieszkańców zakupem 
węgla w cenach preferencyjnych. Zebrane informacje zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu wojewódzkiego w Krakowie.  

Kolejnym etapem działań będzie podpisanie umowy na dostawę węgla z wyznaczonym podmiotem uprawnionym do sprzedaży gminom paliwa stałego oraz 
rozpoczęcie naboru wniosków o zakup węgla przez mieszkańców. 

Adam Piechowicz interpelował w sprawie ustawienia wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Węgierskiej  
w Gorlicach. 
W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2022 r. w sprawie ustawienia wiaty na przystanku autobusowym przy ul. Węgierskiej w 
Gorlicach (obok szpitala) informuję, że dla realizacji tego zadania konieczne jest wcześniejsze uzyskanie tytułu prawnego do nieru-
chomości (grunt leżący poza pasem drogowym), a także dokonanie uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej. Decyzja dotycząca 
ewentualnego wykonania wiaty przystankowej zostanie podjęta po uzgodnieniu zasad udostępnienia nieruchomości na wskazany 
cel. 
Interpelował też w sprawie możliwości przystąpienia do prac modernizacyjnych nawierzchni drogi prowadzącej do 
garaży przy blokach „Kościuszki 26A” i „Kościuszki 26B”.

Odpowiadając na Pana wniosek dotyczący możliwości przystąpienia do prac modernizacyjnych nawierzchni drogi prowadzącej do garaży przy blokach 
„Kościuszki 26A” i „Kościuszki 26B” uprzejmie informuję, iż teren ten w chwili obecnej nie stanowi jeszcze własności Miasta Gorlice, w związku z czym 
wydatkowanie środków finansowych na jakiekolwiek prace stanowiłoby naruszenie ustawy o finansach publicznych.  
Jednocześnie informuję, że prowadzona jest procedura mająca na celu sfinalizowanie zamiany działek Miasta Gorlice o nr 1398/21 i nr 1399/25 za działki 
nr 2966/1 i nr 2966/3 stanowiące własność Wspólnoty Mieszkaniowej „Kościuszki 26 B”. W dniu 19 października bieżącego roku tut. Urząd wystąpił z 
zapytaniem do zarządcy wspólnoty mieszkaniowej na jakim etapie jest gromadzenie pełnomocnictw od współwłaścicieli działek przeznaczonych do zamia-
ny. Przekazana przez zarządcę wspólnoty informacja o skompletowaniu niezbędnych dokumentów będzie kluczowa w kwestii ustalenia dalszych kroków 
związanych z przygotowaniem protokołu uzgodnień i ustaleniem terminu umowy notarialnej.

19 października br., w sali obrad Urzędu Miejskiego w Gorlicach, odbyła się inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta kadencji 2022/2023.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele młodzieży z Miejskich Zespołów Szkół w Gorlicach wraz z opiekunami, a także Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla, Przewodniczący Rady Miasta Robert Ryndak oraz Wiceprzewodnicząca Rady Beata Mikruta-Kawa, która pełni również funkcję opiekuna Mło-
dzieżowej Rady Miasta. Podczas obrad, młodzi Radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz dokonali wyboru nowego Prezydium i uzupełnili skład Komisji 
Rewizyjnej.
W skład Młodzieżowej Rady Miasta nowej kadencji weszli:
•     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1: Mateusz Wójcik, Oliwier Hajduk, Emilia Jędrzejowska, Adam Wieścieciński,
•     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3: Jakub Karp, Bartłomiej Osikowicz, Maria Liebert, Maja Gucwa,
•     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4: Zuzanna Lower, Julia Lizak, Paulina Jarek, Maria Habelak,
•     Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5: Maciej Zawiliński, Zofia Zielińska, Lena Święs, Julia Walczyk,
•     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6: Weronika Gugulska, Iga Kusiak, Iga Nowak, Eliza Szurek.
Młodzi Radni wybrali Prezydium Rady  – Przewodniczącym został Oliwier Hajduk, Wiceprzewodniczącą Iga Nowak, a Sekretarzem Eliza Szurek. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Julia Lizak, Paulina Jarek i Jakub Karp.
Młodzieżowa Rada Miasta Gorlice pełni funkcję organu wspomagającego Burmistrza oraz Radę Miasta w podejmowaniu decyzji, które są odzwierciedle-
niem potrzeb młodzieży.  Dzięki temu młodzież naszego miasta może śmiało wyrażać swoje opinie oraz powoływać szereg ciekawych inicjatyw.Nowym 
Radnym życzymy sukcesów i pomyślności. Wierzymy, że kreatywność i świeże spojrzenie młodzieży, pozwoli zrealizować wiele ciekawych inicjatyw!

Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miasta
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Gorliczanie wybrali zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego na 2023 rok
Budżet Obywatelski Miasta Gorlice na 2023 rok rozstrzygnięty! Wygrał projekt przebudowy chodnika i miejsc postojowych w obrębie 
cmentarza komunalnego w Gorlicach. Zdobył 1051 ważnych głosów!
Ponadto w projekcie przyszłorocznego budżetu Gorlic ujętych zostanie 12 projektów osiedlowych. Remonty nawierzchni ulic, chodników 
i parkingu, oświetlenie uliczne, park kieszonkowy, osiedlowa strefa wypoczynku, zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-spor-
towych przy ul. Dukielskiej – to zadania osiedlowe, które wybrali mieszkańcy w jubileuszowej, dziesiątej edycji budżetu obywatelskiego 
Gorlic.
Mieszkańcy wybierali w tym roku spośród 22 projektów, w tym 4 ogólnomiejskich i 18 osiedlowych. Na realizację pomysłów gorliczan 
przeznaczono w tej edycji 900 tys. zł, z czego 300 tys. zł na zadania ogólnomiejskie, a 600 tys. zł na zadania osiedlowe.
Wyniki głosowania na zadania ogólnomiejskie:
• Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w obrębie cmentarza komunalnego w Gorlicach – 1051 głosów
• Strefa wypoczynkowo-rekreacyjna dla aktywnego rodzica oraz punkt gastronomiczno-komercyjny pod wydarzenia sportowe na 

Stadionie – 608 głosów
• Remont ulicy Konopnickiej od bloku nr 17 do 25 – 499 głosów
• Zatańcz z nami – międzypokoleniowe spotkania przy muzyce – 182 głosy

W poszczególnych osiedlach zwyciężyły następujące projekty:

OSIEDLE NR 1 – „STARÓWKA”
Park kieszonkowy “Zielony Zakątek” na terenie gorlickiej Starówki – 273 głosy

OSIEDLE NR 2 – „MAGDALENA”
Remont chodników przy budynkach Kopernika 1, 3 – 221 głosów

OSIEDLE NR 3 „KROMERA”
Utworzenie osiedlowej strefy wypoczynku z zagospodarowaniem zieleni przy ul. Kromera – 34 głosy

OSIEDLE NR 4 – „MARIAMPOL”
Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Bieckiej na odcinku około 140 m – 47 głosów

OSIEDLE NR 5 – „MŁODYCH”
Przebudowa i remont chodników pomiędzy budynkami Konopnickiej 15 a 17 – etap I część II – 314 głosów

OSIEDLE NR 6 – „ZAWODZIE”
Remont wewnętrznej drogi osiedlowej pomiędzy blokami na ul. Pod Lodownią 14 a Żeromskiego 20 – 188 głosów

OSIEDLE NR 7 – „SOKÓŁ”
Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno-sportowych przy ul. Dukielskiej – kontynuacja – 63 głosy

OSIEDLE NR 8 – „KORCZAK”
Remont parkingu nad budynkiem przy ulicy Hallera 22 w Gorlicach – II etap – 310 głosów

OSIEDLE NR 9 – „GÓRNE”
Oświetlenie ul. Granicznej - bocznej – 68 głosów

OSIEDLE NR 10 – „SKRZYŃSKICH”
Wykonanie nawierzchni ulicy Zielonej - I etap – 71 głosów

OSIEDLE NR 11 – „ŁYSOGÓRSKIE”
Kompleksowy remont ul. Gajowej – 59 głosów

OSIEDLE NR 12 – „KRASIŃSKIEGO”
Wymiana oświetlenia osiedlowego na Osiedlu Krasińskiego – 116 głosów

W głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Gorlice złożono łącznie 2905 kart do głosowania, wśród których 2702 były ważne, a 203 
nieważne (powody nieważności: zagłosowała nieuprawniona osoba; wpisano nieprawidłowe dane, wybrano zbyt wiele projektów, za-
głosowano więcej niż jeden raz). 93 proc. głosów oddano przez Internet, a 7 proc. głosów papierowo.

Szczegółowe wyniki głosowania i statystyki na stronie: www.budzetobywatelski.gorlice.pl

Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady Miasta



14 październik 2022

19 października br., w Placówce Wsparcia Dziennego TPD odbyło się uroczyste podsumowanie działań podjętych w  Roku Ignacego Łu-
kasiewicza.
Na zaproszenie, przybyli: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Wojciech Zapłata, Prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Maria Ludwin, członkowie Koła Miejskiego TPD, Komisji Rewizyjnej, Zarządu TPD oraz wychowawcy 
i dzieci. Spotkanie rozpoczęło się wejściem dzieci z zapalonym lampami przy zgaszonym świetle. Na tę okoliczność, została opracowana 
prezentacja multimedialna, którą zaprezentowała Patrycja Toczek – kierownik i wychowawca placówki. W prezentacji zostały przedsta-
wione inicjatywy i działania, które zostały podjęte, z okazji przypadającego Roku Ignacego Łukasiewicza. Co wydarzyło się ciekawego? 
Poniżej krótka relacja.
W styczniu, głównym celem wychowawców było zapoznanie dzieci na zajęciach z najważniejszymi  faktami z życia farmaceuty i przedsię-
biorcy, założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej oraz wynalazcy lampy naftowej.
Następnie Zarząd TPD dla dzieci naszej placówki, ogłosił konkurs plastyczno – techniczny pt. „Makieta kapliczki z wizerunkiem Chrystusa 
Frasobliwego”. Celem konkursu było m.in.: zdobywanie i propagowanie wiedzy związanej z wydarzeniami historycznymi Miasta Gorlice 
– dzielnicy Zawodzie – miejsca zapalenia w 1854 r. pierwszej na świecie ulicznej lampy naftowej, skonstruowanej przez Ignacego Łuka-
siewicza.
25 lutego dzieci z wychowawcami odbyły pieszą wycieczkę po Gorlicach – do miejsc upamiętniających postać Ignacego Łukasiewicza. 
Odwiedziły Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego, Ławeczkę z Ignacym Łukasiewiczem, Pomnik oraz Kapliczkę z Chrystusem Frasobliwym 
- miejsca, w którym w 1854 r. zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa.
8 marca oraz w 140. rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza, było podsumowanie konkursu plastyczno-technicznego pt. „Makieta Ka-
pliczki z wizerunkiem Chrystusa Frasobliwego”. Dzieci wykonały dwie makiety kapliczek z wykorzystaniem różnorodnych materia-łów 
recyklingowych. Podczas spotkania, głos zabrał Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice, który podziękował dzieciom i wychowawcom, za 
zaangażowanie. Był zachwycony efektami pracy oraz wręczył dzieciom pamiątki związane z Gorlicami i Ignacym Łukasiewiczem.
6 maja, dzieci z wychowawcami odbyły pieszą wycieczkę, do Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. W muzeum, miały możliwość zwie-
dzić bogatą wystawę pamiątek po Ignacym Łukasiewiczu. Następną inicjatywą wychowawców, było zorganizowanie dzieciom podróży, po 
historii przemysłu naftowego, skansenu ropy naftowej „Magdalena” w Gorlicach. Wycieczka odbyła się w dniu 21 maja.
28 maja z inicjatywy Zarządu TPD, odbył się V Zlot Szkolnych Kół TPD „Wśród Przyjaciół”, pod hasłem „Tu mieszkał  i pracował Ignacy 
Łukasiewicz”. W zlocie uczestniczyli prezesi szkolnych Kół TPD wraz z reprezentacjami uczniów. W trakcie Zlotu uczestnicy odbyli wędrów-
kę po Gorlicach śladami Ignacego Łukasiewicza, zwiedzili: Muzeum Regionalne PTTK, hol Urzędu Miejskiego - gdzie w budynku ratusza 
Łukasiewicz prowadził aptekę. Uczestnicy zobaczyli z bliska mural oraz pomnik tysiąclecia z rzeźbą Łukasiewicza. Podsumowanie i zakoń-
czenie Zlotu odbyło się w świetlicy TPD, w którym uczestniczył Zastępca Burmistrza Łukasz Bałajewicz, który podziękował organizatorom 
za ciekawą inicjatywę, pogratulował dzieciom i opiekunom szkolnych kół.
30 maja w placówce TPD odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące konkurs plastyczny pt. „Łukasiewicz Rozświetlił Gorlice” pod 
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Gorlice. Na zaproszenie Zarządu przybyli: Renata Kloryga - Wiceprezes Zarządu TPD  w Krako-
wie, Daniel Janeczek – Sekretarz Miasta Gorlice, Wojciech Zapłata - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, jego zastępca Marcin 
Gugulski, prezesi szkolnych Kół TPD, Anna Bąk – Instruktor Klubu Osiedlowego „Hallerówka”, Tomasz Tajak - artysta plastyk GCK oraz 
członkowie Zarządu TPD.  
21 lipca dzieciom na półkolonii letniej TPD 2022  „Radość i przygoda”, organizatorzy zorganizowali wycieczkę do Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego w Bóbrce. Uczestnicy półkolonii, poznali nowoczesne ekspozycje multimedialne, zdobyli wiedzę o życiu i twórczości 
Ignacego Łukasiewicza.
Źródło: Placówka Wsparcia Dziennego TPD

TPD podsumowało Rok Łukasiewicza

W październiku Dziecięca Grupa Teatralna „Być może” wystąpiła 
w Krakowie, podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla 
Dzieci „Podskoki i wykręty”!
Udział w festiwalu był ogromnym wyróżnieniem dla zespołu, który 
zaprezentował swój ostatni spektakl „Kamienica”.
„Kamienica” zdobyła Nagrodę Specjalną w tegorocznej edycji 
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” w Nowym Sączu.  
fot. GCK

Dziecięca Grupa Teatralna 
„Być może” wystąpiła w Cricotece



16 października br., na gorlickim Rynku, odbył się piknik charyta-
tywny, podczas którego wraz z Fundacją DKMS szukaliśmy dawcy 
szpiku dla chorującej na białaczkę Iwony. Gorliczanie jak zawsze 
pokazali wielkie serca – 159 osób zarejestrowało się wczoraj jako 
potencjalni dawcy szpiku!
W akcję włączyły się służby mundurowe – 11. Małopolska Brygada 
Obrony Terytorialnej, Policja oraz Straż Pożarna.
Dzięki „Gorlickim Klasykom” mogliśmy zobaczyć wyjątkowe pojazdy 
na gorlickim Rynku.
Podczas pikniku, dostępny był darmowy dmuchaniec oraz animacje 
dla dzieci, prowadzone przez grupę „Zwariowani“.
Na koniec, o godzinie 18:15 wystąpił Teatr Ognia ERGO GCK, w 
specjalnie przygotowanym z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza wi-
dowiskowym spektaklu „Narodziny Światła“.
Serdecznie dziękujemy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zespołowi 
Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach 
- „Gorlickiemu Medykowi“, wolontariuszom, młodzieży z MZS nr 6,  
grupie Zwariowani oraz wszystkim zaangażowanym i uczestnikom 
akcji!

Gorliczanie pokazali wielkie 
serce - za nami charytatywny 

piknik dla Iwony!
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Nie dzwoni, a opowiada. Na gorlickim Rynku stanęła budka nietelefoniczna!
Dzień dobry, tu Ignacy Łukasiewicz. Tak, ten od lampy naftowej, i nie tylko. Opowiem Ci o Mieście Światła i jego pięknych okolicach, 
chcesz posłuchać? Wystarczy, że podniesiesz słuchawkę...
Pierwsza w regionie budka „nietelefoniczna” stanęła właśnie na gorlickim Rynku. W budce umieszczony jest aparat telefoniczny, ale nie 
można z niego zadzwonić – można natomiast wyruszyć w fantastyczną przygodę w Beskidzie Gorlickim!
To kreatywna instalacja artystyczna – zrewitalizowana i przearanżowana budka telefoniczna. Podnosząc słuchawkę poznacie wiele cieka-
wych historii, których na próżno szukać w Wikipedii – legendy, zakulisowe wątki rozmaitych zaszłości i to w dodatku „z pierwszej ręki”, 
bo przedstawione przez samego Ignacego Łukasiewicza, z którym połączycie się osobiście za pośrednictwem tegoż, jakże wdzięcznego 
wehikułu czasu. Zapraszamy w podróż po Beskidzie Gorlickim!
Budka stanęła dzięki współpracy LGD „Beskid Gorlicki” oraz Miasta Gorlice, w ramach promocji marki lokalnej „Karpating”.
Budki telefoniczne zniknęły z krajobrazu polskich miast i wsi ładnych parę lat temu. Budka nietelefoniczna w 100% przypomina dawne 
budki, z tą jednak różnicą, że jest  bardziej atrakcyjna graficznie. Nasza budka nawiązuje do naftowej historii regionu i patrona 2022 roku 
– Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy, farmaceuty i twórcy światowego przemysłu naftowego.
Tematy „rozmów” w naszej budce:

•     Skandal w regionie i zakupy dla młodej żony
•     Beskidnicy i kaci
•     O obciętych głowach i wielkiej kolekcji motyli
•     Miasto światła - kraina czarnego złota
•     Życiodajne światło
•     Śladami nieobecnych
•     Skarby Ziemi Gorlickiej
•     O słynnym cadyku i wielkim żydowskim weselu
•     Eliksir długowieczności
•     Dalsze sprawunki - wsie łemkowskie

Opowieści zostały przygotowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Siłą tej instalacji jest bezpośredni kontakt z ludźmi i zaproszenie ich do interakcji, a także fakt, że jest ona adresowana do osób w każdym 
wieku – te „wcześniej urodzone” z sentymentem odwiedzą znaną sobie budkę, z kolei młodszych przyciągnie ciekawość! Budka jest „prze-
wodnikiem-podpowiadaczem”, ożywionym reliktem w nowej, pięknej roli oraz wyjątkową atrakcją turystyczną. Swoją oryginalną formą 
instalacja przyciąga, wabi i intryguje przechodniów. Ponadto inspirująco wpływa na przestrzeń publiczną, łącząc ducha innowacyjności z 
siłą tradycji.
Pomysłodawcą projektu instalacji jest Maciej Hanusek. Jego budki stoją już w różnych miastach w Polsce. 
Wchodzisz do środka i znikasz w atmosferze wyjątkowej historii. To jest miejsce, w którym zatrzymuje się czas. Tak jak zatrzymuje się 
podczas ważnej rozmowy – uwaga jest tylko tu i teraz – mówi Maciej. 


