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GORLICE ŚWIĘTOWAŁY
 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI!

To już 25 lat... świętujemy Jubileusz „Kuriera”

TO JUŻ 25 LAT!
Jubileusz Kuriera Gorlickiego 
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100. rocznica odzyskania 
przez Polskę Niepodległości to 
dla każdego Polaka prawdzi-
wy powód do dumy i radości. 
Poprzez wspólne świętowanie 
mieliśmy niezwykłą okazję, 
aby oddać hołd twórcom i 
obrońcom odrodzonego Pań-
stwa Polskiego.
Obchody niepowtarzalnego ju-
bileuszu rozpoczęliśmy w Gor-
licach już w czwartek, 8 listo-
pada. Na Rynku zgromadziło 
się mnóstwo osób, aby wspól-
nie za pomocą biało-czerwo-
nych baloników stworzyć żywą 
biało-czerwoną flagę. Uczest-
nicy tej wyjątkowej akcji udo-
wodnili, iż warto być dumnym 
z barw narodowych.
Wieczorem 9 listopada prze-
żyliśmy niesamowitą lekcję 
historii, dzięki zapierającemu 
dech w piersiach pokazowi 
mapping 3D. Bazylika „ożyła” i 
stała się sceną opowieści „Ma-
ła-wielka Ojczyzna – gorlickie 

echa historii”.
Wraz z chórem „Belfersingers” 
mieszkańcy nadali podniosły 
ton wydarzeniu poprzez wspól-
ny śpiew najpiękniejszych pie-
śni patriotycznych, a fasada 
Bazyliki nabrała nowych barw 
dzięki pracom plastycznym 
uczniów gorlickich szkół.
W programie obchodów stule-
cia odzyskania Niepodległości 
nie zabrakło również atrak-
cji dla najmłodszych. Dzieci 
wraz ze swymi rodzicami mieli 
możliwość uczestniczenia w 
dwudniowych warsztatach 
zdobienia pierników. W trak-
cie warsztatów można było 
poznać historię piernika, me-
tody jego wytwarzania oraz 
nauczyć się tajników dekora-
cji. „Piernikowe Obchody Nie-
podległości” odbyły się  9 i 10 
listopada w Domu Polsko Sło-
wackim.
(ciąg dalszy na s. 15)

GORLICE ŚWIĘTOWAŁY
100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI!
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25 LAT KURIERA GORLICKIEGO

 

To fragment - pełnej zadumy i refleksji nad upływającym czasem, przemijającym  
życiem - ballady Czesława Niemena. Wzrusza w chwilach takich jak dzisiejsza - wspo-
mnień na 25- lecie „Kuriera Gorlickiego”. Przenosi w czasie, w świat, którego już nie 
ma i nigdy nie powróci. Czy na zawsze, czy bezpowrotnie? 
Jubileusz „Kuriera” przekonuje mnie, że nie. Że ten miniony czas - chwile, wydarzenia, 
ludzie- zapisany i utrwalony został właśnie w tej gorlickiej gazecie samorządowej. 
To była mądra, przemyślana decyzja ówczesnych władz- burmistrza Stanisława Szury, 
członków zarządu i Rady Miasta Gorlice - którzy powołali „Kuriera Gorlickiego” -  
Biuletyn Informacyjny Zarządu i Rady Miasta. 
Wyraziłem zgodę być redaktorem naczelnym, redaktorem technicznym został Jerzy Knot. 
Na początku listopada 1993 roku ukazał się pierwszy, historyczny egzemplarz  
„Kuriera” – „Niby nic, a tak to się zaczęło...”. Mogliśmy zaśpiewać – „Najtrudniejszy 
pierwszy krok, za nim innych zrobisz sto”. Rok później, w listopadzie 1994 r. został 
zarejestrowany, jako gazeta - miesięcznik.
Mijały dni, miesiące, lata. Powołana została Rada Programowa, której przewodniczył 
zawsze wiceburmistrz. Składy osobowe się zmieniały, ale mądrze doradzały i inspirowa-
ły pomysłami. Kolejne rocznice przypominały o upływającym czasie, zmieniała się szata 
graficzna, pojawił się kolor. 
„Kurier Gorlicki” dojrzewał, mężniał, stawał się kroniką miasta. Utrwalał i „ocalał 
od zapomnienia” wydarzenia wielkie i małe - wizyty głów państwa, polityków, mini-
strów, ambasadorów, konsuli, reżyserów, artystów, dziennikarzy, wejście do Unii Eu-
ropejskiej, otwarcie granic, utworzenie powiatu, a przede wszystkim samorządowe ka-
dencje Rady Miasta Gorlice i burmistrzów: Stanisława Szury, Józefa Abrama, Kazimierza  
Sterkowicza, Witolda Kochana i Rafała Kukli. 
Opisywał, jak zmieniali „oblicze” Gorlic, jak radni debatowali, uchwalali,  
interpelowali, działali dla dobra wspólnego. Był blisko ludzi, na gorlickich  

osiedlach, w przedszkolach i szkołach. W ciągu mijającego 
ćwierćwiecza miał swoich stałych Czytelników i Przyjaciół. 
Wielu już pożegnaliśmy i utrwaliliśmy we wspomnieniach. Za nami 
25 lat - to były piękne dni, miesiące i lata. Czy warto było?  
Warto! „To za nami, za nami już jest, co 
przed nami, przed nami - kto wie”.  

Roman J. Dziubina - redaktor naczelny

„Bo czas jak rzeka, jak rzeka płynie,  
Unosząc w przeszłość tamte dni...”
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Gorlice drugim Chochołowem? 
Ta wizja jest coraz bardziej 
realna!! Wszystko dzięki  po-
zytywnej ocenie wniosku zło-
żonego przez Gminę Sękowa 
w partnerstwie z Miastem Gor-
lice do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Głów-

ny Geolog Kraju skierował 
do dofinansowania 10 wnio-
sków z ponad 100 złożonych. 
Geotermia była jednym z mo-
ich marzeń i startując na fotel 
Burmistrza obiecywałem, że 
będę  prężnie działał w tym 
temacie. Dziś z dumą mogę 

powiedzieć, że wspólnie odnie-
śliśmy wielki sukces. Uzyska-
my 18 milionów zł na badania, 
które odpowiedzą na pytanie, 
czy mamy zasoby i czy może-
my ich użyć dla rozwoju mia-
sta i gminy. Kwota dofinanso-
wania stanowi 100% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzię-
cia - Miasto i Gmina nie po-
niosą żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z tym za-
daniem - mówi Burmistrz Rafał 
Kukla. O wodach termalnych w 
Sękowej słyszeliśmy już 7 lat 
temu, gdy „Geos” z Krakowa 
wytypował odwierty po wydo-
byciu ropy do badań nad wy-
stępowaniem geotermalnych 
źródeł na Ziemi Gorlickiej. Te-
mat jednak szybko ucichł, a 
teraz prężnie przechodzimy do 
wspólnego działania! – kończy. 

Jeśli okaże się, że parametry 
(m. in. temperatura czy wydaj-
ność źródła) wody są wystar-
czające, ogrzeje ona gorlickie 
osiedla, mieszkania i domy. 
Pozytywnie wpłynie to na na-
sze środowisko, ale i rachunki. 
W przyszłości zaś otworzy 
drogę do urozmaicenia ofer-
ty turystycznej regionu, przez 
powstanie kompleksu ba-
senów termalnych!  
Próbny odwiert będzie wyko-
nywany w okolicach Orlika w 
Sękowej - miejscu wskazanym 
w badaniach przeprowadzo-
nych przez AGH w Krakowie, 
skąd pozyskane ciepło będzie 
dystrybuowane na obszar 
Gminy Sękowa i Miasta Gorlice 
foto: www.chocholowskietermy.pl, www.zie-
lonywybor.pl

Geotermia dla Gorlic i Sękowej 
Mamy 18,5 miliona złotych na odwiert!

Jedna ze 143 Ławek Niepodległo-
ści stanie w Gorlicach! Miło nam 
poinformować, że kolejny gorlicki 
projekt uzyskał dofinansowanie! 
Już wkrótce, dzięki Konkursowi 
Ministra Obrony Narodowej, na 
skwerze przy Bibliotece stanie mul-
timedialna Ławka Niepodległości. 
Z okazji 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, w 
całej Polsce odbywają się liczne 
uroczystości, a każdy samorząd, 
instytucja, szkoła chce upamięt-
nić to wielkie wydarzenie. Z tego 
też powodu Ministerstwo Obrony 
Narodowej w sierpniu br. ogłosiło 
konkurs „Ławka Niepodległości dla 
samorządów”, w którym swoją ofer-
tę złożyło również Miasto Gorlice. 
Do 10 września br. zainteresowa-
ne samorządy składały wymagane 
regulaminem konkursu dokumenty 
wraz z propozycją lokalizacji Ławki. 
Lokalizacja była jednym z elemen-
tów decydujących o wyborze oferty 

przez Komisję Konkursową – waż-
ny był m.in. prestiż tego miejsca, 
jego dostępność dla osób w każ-
dym wieku (również z ogranicze-
niami ruchowymi), atrakcyjność i 
estetyka otoczenia zapewniające 
spokojne i godne korzystanie z 
przekazu, jaki będzie niosła Ław-
ka Niepodległości. Dlatego też w 
Gorlicach Ławka Niepodległości 
zlokalizowana zostanie na skwe-
rze przy ul. Władysława Jagiełły 
znajdującym się pomiędzy głów-
nym budynkiem Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej (ul. Wł. Jagiełły 6) a 
budynkiem wielorodzinnym należą-
cym do Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Małopolska” (ul. Wł. Jagiełły 3). 
Ławka Niepodległości to mała 
architektura w nowoczesnym 
wydaniu. Jak zapewnia Minister-
stwo Obrony Narodowej, ideą 
tego przedsięwzięcia jest godne 
upamiętnienie polskiej państwo-
wości przy zastosowaniu walo-

rów edukacyjnych i praktycznych. 
Siedząc na ławce, każdy będzie mógł 
zapoznać się z najważniejszymi wy-
darzeniami, które doprowadziły do 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Ławki będą również propagowa-
ły historię poszczególnych regionów 
naszego kraju – dzięki nim będzie 
można odsłuchać Marsz Pierwszej 
Brygady, przemówienia Marszał-
ka Piłsudskiego i inne nagrania. 
Duży nacisk postawiono na nowo-
czesność – pomniki będą posiadać 
fotokody QR, które umożliwią ścią-
gnięcie materiałów historycznych 
oraz ułatwienia, takie jak ładowarki 
urządzeń mobilnych oraz hot-spot 
WiFi. Projekt Ławki pozwala na mon-

Kolejny gorlicki projekt z dofinansowaniem!

W związku ze złożonym przez 
Miasto Gorlice odwołaniem, 
otrzymaliśmy informację, że 
wniosek aplikacyjny do Zarzą-
du Województwa Małopolskie-
go p.n. „Rewitalizacja budynku 
Gorlickiego Centrum Kultu-
ry” dostał kolejną szansę na 
dofinansowanie i przywrócony 
został do dalszych etapów oce-
ny. W praktyce oznacza to, że 
nadal znajdujemy się w przy-
słowiowej „grze” o pozyskanie 
funduszy na ten cel. Miasto 
Gorlice w ramach projektu 
pn.: „Rewitalizacja budynku 
Gorlickiego Centrum Kultury”, 
zamierza zrealizować: Prze-

dowę przełączki na poziomie 
parteru dla poprawy warunków 
ewakuacji z sali widowiskowej 
i umożliwienia transportu mię-
dzy windą i kieszenią sceny; 
Budowę wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła dla ca-
łego obiektu; Przebudowę i re-
mont istniejących pomieszczeń 
administracji i pracowni dla 
lokalizacji zakładanych funkcji 
użytkowych; Przebudowę po-
mieszczeń w poziomie 2 p dla 
utworzenia kompleksu pokoi 
gościnnych; Renowację wy-
stroju Sali widowiskowej i po-
mieszczeń traktu frontowego; 
Modernizację istniejących in-

Gorlice nadal w grze o rewitalizację GCK!
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stalacji wewnętrznych; Dosto-
sowanie zapleczy sanitarnych i 
toalet do obecnych wymogów. 
Szacunkowa wartość projektu 
wynosi 7 953 368,99 zł, do-
finansowanie stanowi 75 % 
kosztów kwalifikowanych.

budowę układu pomieszczeń 
w przyziemiu dla rozmiesz-
czenia nowych funkcji, w tym 
sal tanecznych i kawiarni w 
części frontowej budynku; 
Modernizację pomieszczenia 
kina w poziomie przyziemia i 
parteru; Budowę windy i klat-
ki schodowej ewakuacyjnej 
w części frontowej budynku; 
Przebudowę klatki schodowej 
w skrzydle od ul. Solidarności; 
Przebudowę klatki schodowej 
w narożniku południowym bu-
dynku; Przebudowę podłogi 
sali widowiskowej; Moderniza-
cję wyposażenia technicznego 
sceny i sali widowiskowej; Bu-

taż jednego, dwóch lub większej licz-
by siedzisk. Ławka będzie podświe-
tlana systemem LED. W konkursie 
złożonych zostało 262 oferty, których 
ocena trwała do 9 października br. 
Komisja konkursowa wybrała do do-
finansowania 143 propozycje złożone 
przez 136 samorządów, wśród nich 
także Miasto Gorlice. Na realizację 
zadania w naszym mieście MON prze-
znaczył 30 000 zł, co stanowi 78% 
kosztorysowej wartości inwestycji. W 
najbliższych tygodniach nastąpi pod-
pisanie umowy (termin uzależniony 
od Ministerstwa), a po nim przekaza-
nie dokumentacji projektowej Ławki, 
której realizacja ma zakończyć się 
jeszcze w 2018 roku.
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Umowa na dostawę 11 autobusów podpisana!
10 października br. na gorlic-
kim Rynku odbyło się  oficjal-
ne podpisanie umowy z firmą 
Solaris w ramach programu 
,,Rozbudowa systemu ekolo-
gicznego transportu sposobem 
na mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza i wyższy komfort po-
dróżowania w obszarze funkcjo-
nalnym miasta Gorlice”. Dzięki 
niemu tabor gorlickiego MZK 
zasili 11 niskoemisyjnych i ni-
skopodłogowych autobusów. 
Na Rynku stanął też Solaris 
Urbino 10,5, który przez naj-
bliższych 10 dni będzie wykony-
wał kursy na gorlickich liniach! 
Już wkrótce bliźniacze autobu-
sy na stałe zawitają do Gorlic. 
W wydarzeniu udział wzięli: 
Wicemarszałek Województwa 

Małopolskiego Stanisław Sorys, 
Burmistrz Miasta Gorlice Rafał 
Kukla i jego Zastępca Łukasz 
Bałajewicz, Prezes Zarządu 
MZK Marcin Lech, Radni Rady 
MIasta oraz Rafał Zajas - dy-
rektor sprzedaży firmy Solaris. 
Przypominamy, że nowoczesne, 
dostosowane do osób niepełno-
sprawnych, osób starszych i ko-
biet w ciąży autobusy, wyruszą 
w trasę nie tylko po Gorlicach, 
ale także na terenie sąsiednich 
gmin: Biecz, Sękowa, Lipinki, 
Gorlice i Moszczenica. Kursować 
będą na 7 liniach. Autobusy wy-
posażone zostaną także w moni-
toring, który czuwał będzie nad 
bezpieczeństwem podróżnych.

Wraz z początkiem sezonu 
grzewczego dobiegł koń-
ca remont budynku przy 
ul. Chopina 13. Mieszkańcy 
mogą się cieszyć w pełni od-
nowionym budynkiem po-
zbawionym strat ciepła, co 
bezpośrednio przełoży się na 
niższe rachunki za energię. 
W ramach zadania Miasto Gor-
lice wykonało: demontaż in-
stalacji odgromowej, obróbek 
blacharskich i orynnowania; 
wykonanie nowych obróbek 
blacharskich; wykonanie pod-
bitki; montaż nowej instalacji 
odgromowej; docieplenie ścian 
o grubości 36 cm; docieplenie 
ścian o grubości 48 cm; docie-
plenie ścian o grubości 63 cm; 
docieplenie stropu nad klatka-
mi wejściowymi; docieplenie 
stropu nad ostatnią kondygna-
cją; docieplenie stropu piwnic; 

wymiana stolarki budowlanej.
Przypominamy, że w dniu 
27.06.2018 r., Miasto Gorlice 
podpisało umowę pożyczki 
z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Krakowie na 
realizację zadania inwestycyj-
nego pn.: „Termomoderniza-
cja budynku przy ul. Chopina 
13 w Gorlicach”, w ramach 
dziedziny finansowania Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Krakowie: Ochrona po-
wietrza – termomodernizacja. 
 
Głównym celem zadania było 
wyeliminowanie znaczących 
strat ciepła w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym. Este-
tyczny wygląd poprawi wizeru-
nek tej części miasta

Wypiękniał budynek przy ul. Chopina 13

Dzieci z Miejskiego Zespołu 
Szkół nr 6 cieszą się nowocze-
snym boiskiem. 10 październi-
ka br. odbyło się jego oficjalne 
otwarcie z udziałem Wicemar-
szałka Województwa Mało-
polskiego Stanisława Sorysa. 
Serdecznie dziękuję Panu Wi-
cemarszałkowi oraz całemu 
zarządowi województwa za 
ogromny wkład w powsta-
nie tego boiska - mówi Bur-
mistrz Rafał Kukla. Nowy, 
piękny obiekt będzie z 
pewnością dobrze służyć 
uczniom „szóstki” - dodaje. 
 

Zadanie „Przebudowa boiska 
szkolnego przy Miejskim Ze-
spole Szkół nr 6 przy ul. Hal-
lera w Gorlicach” obejmowało: 
demontaż płyt chodnikowych; 
wymianę podbudowy; wykona-
nie płyty betonowej z odwod-
nieniem liniowym (włączenie 
do istniejącej kanalizacji desz-
czowej); założenie nawierzchni 
panelowo-elastycznej polipro-
pylenowej, montowan1ej z go-
towych elementów; malowanie 
linii pól do gry: w piłkę ręczną, 
siatkówkę; dostawę i mon-
taż wyposażenia sportowego: 

1 

Uroczyste otwarcie boiska przy MZS nr 6

bramki, zestaw do siatków-
ki; wykonanie piłkochwytów; 
uzupełnienie traktów pieszych 
i drogi dojazdowej (korekta); 
niwelację skarp i uporządko-
wanie zieleni niskiej w postaci 

pielęgnowanych trawników. 
Projekt „Małopolskie Boiska” 
zrealizowano przy wsparciu fi-
nansowym Województwa Ma-
łopolskiego. Wykonawcą robót 
była firma Speed Invest Sp. z 
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LV - pożegnalna Sesja Rady Miasta

8 listopada br. odbyła się LV Sesja Rady Miasta Gorlice, która była ostatnią w kadencji samorządowej 2014-
2018. Przebiegła ona głównie w atmosferze wzajemnych podziękowań oraz życzeń.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice Krzysztofa Wrońskiego oraz Burmistrza Rafała Kukli, 
prócz Radnych Rady Miasta na sesję licznie przybyli zaproszeni goście: Starosta Gorlicki Karol Górski, przed-

stawiciele miejskich jednostek organizacyjnych i kadra kierownicza Urzędu Miejskiego w Gorlicach.
W trakcie pierwszej części obrad podjęte zostały 3 uchwały. Dalsza cześć spotkania była okazją do podsu-
mowania wspólnych działań i osiągnięć oraz do przekazania życzeń sukcesów na kolejne, nadchodzące 5 lat 

kadencji.

Od lewej: Rafał Kukla, Halina Marszałek, Łukasz Bałajewicz, Jan Wojnarski, Czesław Gębarowski, Maria Ludwin, Adam Piechowicz, Mateusz Koszyk, 
Alicja Nowak, Tomasz Szczepanik, Ryszard Ludwin, Krzysztof Wroński, Joanna Bubak, Mariola Migdar, Robert Ryndak, Maria Piecuch, Michał Diduch, 
Małgorzata Miękisz  - Muller, Jolanta Dobek, Tomasz Chmura, Augustyn Mróz, Lucyna Jamro, Krzysztof Zagórski
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LIV SESJA RADY MIASTA GORLICE

18 października br. odbyła się LIV 
zwyczajna sesja Rady Miasta Gor-
lice- przedostatnia w VII Kadencji 
2014- 2018.Zgodnie z porządkiem 
obrad radni przyjęli protokół z LIII 

sesji Rady Miasta Gorlice; Infor-
mację Burmistrza Miasta za okres 
międzysesyjnym od 16. 09. do 15. 
10. 2018r.; zapoznali się z odpo-
wiedziami na interpelacje zgłoszo-
ne na poprzedniej sesji; podjęli 17 

uchwał. Pierwsza dotyczyła zmiany 
Uchwały nr 100/IX/2011 Rady Mia-
sta Gorlice z dnia 26 maja 2011r. 
w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Gorlice. W drugiej uchwale 
radni wyrazili zgodę na dokonanie 
darowizny nieruchomości położo-
nej w Moszczenicy na rzecz Gminy 
Moszczenica, z przeznaczeniem na 
infrastrukturę drogową. W trzeciej 
uchwale przyjęto Roczny Program 
Współpracy Miasta Gorlice z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art.3 ust. 
3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na 2009 r. 
Sześć przyjętych uchwał dotoczyło 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Mia-
sta Gorlice, natomiast dwie- przy-
stąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania. Trzema 
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Informacja Burmistrza Miasta Gorlice
z działalności za okres od 16 sierpnia 2018 roku do 15 października 2018 roku
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Joanna Bubak 
interpelowała w 
sprawie wyzna-
czenia przystan-
ku autobusowe-
go przy ul. 11 

Listopada.
W odpowiedzi na interpelację zgło-
szoną na sesji Rady Miasta Gorlice 
w dniu 27.09.2018 r. w sprawie 
wyznaczenia przystanku autobuso-
wego przy ul. 11 Listopada w Gor-

licach (naprzeciw siedziby MPGK 
Sp. z o.o. w Gorlicach, na kierun-
ku: do centrum Miasta) uprzejmie 
informuję, że wystąpiono w tej 
sprawie do zarządcy drogi tj. Po-
wiatowego Zarządu Drogowego w 

Gorlicach z prośbą  o rozważenie 
możliwości wyznaczenia takiego 
przystanku.
Druga interpelacja dotyczyła do-
kończenia „Budowy ulicy Dębowej
W odpowiedzi na interpela-
cję złożoną na Sesji Rady Mia-

-Zebranie Rady Miejsko Gminnych 
Kół Gospodyń w Gorlicach (R. Ku-
kla).
5 września 2018 roku
-Spotkanie w MZS Nr 3 w spra-
wie realizacji robót budowlanych z 
udziałem dyrektora szkoły, inspekto-
ra nadzoru i wykonawcy (R. Kukla).
-Przekazanie placu budowy pod roz-
poczęcie robót w ramach inwestycji 
związanej                  z przebudową 
magistrali ciepłowniczej w Gorlicach 
(MPGK, R. Kukla).
-Odbiór sali gimnastycznej w MZS 
Nr 5 (Ł.Bałajewicz).
-Spotkanie z przedstawicielami Po-
dokręgu Piłki Nożnej w sprawie or-
ganizacji meczu charytatywnego za-
planowanego na październik b.r.(R. 
Kukla).
6 września 2018 roku
-Spotkanie otwarte z Minister 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej Panią Elżbietą Rafalską  
z inicjatywy Pani Barbary Bartuś (R. 
Kukla, Ł.Bałajewicz)
-Otwarcie XIII Międzynarodowych 
Sportowych Mistrzostw Polski Pra-
cowników Samorządowych, Rad-
nych i Parlamentarzystów (Ł.Bała-
jewicz).
7 września 2018 roku
-Spotkanie z Panem Maciejem 
Gajewskim członkiem Zarzą-
du PAG Uniconsult Sp. z o. o.  
w Warszawie w sprawie  realizowa-
nej polityki wspierania przedsiębior-
czości w gminie (R. Kukla).
- Odebranie Nagrody Samorzą-
dowej im. Norberta Barlickiego w 
kategorii Jednostka Samorządu 
Terytorialnego (Kraków, R. Kukla) 
- Spotkanie gmin - członków klastra 

K U R I E R  G O R L I C K I
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Tak kochamy Polskę – odsłonięcie tablicy pamiątkowej w MZS 3 w Gorlicach
14 listopada br. w Miejskim 
Zespole Szkół nr 3 dokonano 
uroczystego odsłonięcia pa-
miątkowej tablicy z okazji 100 
- lecia niepodległości.
Do Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 3 im. św. Jana Kantego w 
Gorlicach zawitał Polonijny 
Młodzieżowy Zespół Pieśni 
i Tańca „Perła” z parafii Na-
rodzenia NMP w Dolinie na 
Ukrainie, który zaprezentował 
zaproszonym Gościom oraz 
całej społeczności szkolnej na 
czele z Dyrektorem, Panem 
Krzysztofem Michalikiem pro-
gram artystyczny, będący po-
dróżą przez kolejne wieki ist-
nienia naszej Ojczyzny, czasy 
chwały i sławy oraz zaborów i 
okupacji był wspaniałą lekcją 
patriotyzmu.
Piękne tańce z zachwycają-
cą choreografią, podniosłe 
pieśni, elementy scenicznej 
dramy czy porywające pu-
bliczność ludowe piosenki, a 
także barwne stroje artystów 

stworzyły niezwykłe widowi-
sko, upamiętniające jubileusz 
stulecia odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.
Temu niezwykłemu wydarze-
niu, jakim był gościnny występ 
polonijnego zespołu z Ukrainy, 
towarzyszyła podniosła chwila 
dla naszej szkoły. Na parterze 
budynku została umieszczona 
tablica upamiętniająca jubile-
usz 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, której 
odsłonięcia dokonał Burmistrz 
Miasta Gorlice Rafał Kukla, a 
poświęcił ją Proboszcz parafii 
pw. MBNP w Gorlicach, ks. Ma-
rek Urban w asyście ks. Kano-
nika Józefa Makowskiego.
O podniosłą oprawę dla tego 
wydarzenia w historii naszej 
szkoły zadbali przedstawiciele 
pododdziału Związku Strze-
leckiego „Strzelec” Organizacji 
Społeczno – Wychowawczej 
działającej w naszej szkole.                                  

tekst: Małgorzata Bania

Dzieci z grupy „Pracowite 
Pszczółki” odwiedziły pod-
opiecznych Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Sienkiewi-
cza.
Przedszkolaki przedstawiły 
program artystyczny z okazji 
stulecia odzyskania przez Pol-

skę Niepodległości. Recytacja 
wierszy, śpiew patriotycznych 
piosenek, tańce  dostarczy-
ły  niezapomnianych wrażeń i 
wzruszeń.
Mali artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami i słodycza-
mi.
Tekst: Iwona Margańska

Przedszkolaki z MP nr 5 w Domu Pomocy Społecznej

9 listopada 2018 roku przed-
szkolaki z grupy II Miejskiego 
Przedszkola Nr3 w Gorlicach 
w obecności rodziców i zapro-
szonych gości, wzięły udział 
w uroczystym apelu z okazji 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Przed 
występem przypięły rodzicom 
własnoręcznie wykonane na tę 
okoliczność kotyliony.
Uroczystość rozpoczęły Hym-
nem Polski oraz narodowym 
tańcem Polonezem.    

Patriotyczne wiersze, piosen-
ki były okazją do wyrażenia 
wdzięczności dla bohaterów, 
którzy wywalczyli dla nas nie-
podległość. Był to też wyraz 
naszych uczuć patriotycznych, 
szacunku dla symboli narodo-
wych.
Wszyscy uczestnicy byli pod 
wielkim wrażeniem nie jedną 
łzę uronili, nagradzając wystę-
pujące dzieci słodyczami oraz 
gromkimi brawami.
Źródło: Miejskie Przedszkole nr 3
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Niepodległościowa biesiada w GCK

Słuchajcie dobrej nowiny!
Dziś „Kuriera” urodziny!
Mnie się łezka w oku kręci,
Kiedy sięgam do pamięci,

Do tych czasów sprzed ćwierć wieku,
Gdy szukałem drogi, leku…
Na me pasje dziennikarskie –
Powiem więcej – i pisarskie.

Rajcą miasta wtedy byłem,
W szkole młodzież zaś uczyłem,
A w „Gorlickiej” pisywałem – 
U Elmera lekcje brałem.

Chyba dobra była szkoła,
Skoro burmistrz Szura woła –
Przyjdź Romanie na rozmowy,
Bo mam pomysł całkiem nowy.

No i co się okazało?
Że Staszkowi ciągle mało,
Że mu marzy się gazeta –
„Kurier Gorlic” – jej winieta.

Ze mnie „zrobił” naczelnego,
Z Jurka Knota – technicznego.
I tak właśnie się zaczęło –
Coś, co do dziś nie zniknęło.

Burmistrzowie się zmieniali,
Radni w Radzie przemijali,
A „Kurierek” ciągle trwał –
Redaktora nadal miał …

Cóż ja powiem w takiej chwili –
Moi drodzy, moi mili?
Powiem krótko i dosadnie – 
Nie przesadnie, ale ładnie – 

To kronika mego miasta –
No i basta, no i basta!
To są lata nie stracone,
Bo w „Kurierze” uchwycone.

Przez ćwierć wieku opisane – 
Każdy znajdzie ważne dane –
Z tego, co się w mieście działo,
A nie było tego mało.

Wydarzenia historyczne,
Dramatyczne i tragiczne;
Katastrofy i powodzie – 
Też bywały w naszym grodzie;

Wielcy ludzie tu bywali,
Uśmiechali, przemawiali;
Kwiat kultury i folkloru –
Bieżał do Dersława dworu;

I pikniki, i festyny –
Dla najmłodszych, dla rodziny;
Święta nasze – narodowe – 
I kościelne, i państwowe …

Warto było? –Warto było!
Wszystko to się utrwaliło!
Kończę więc to wspominanie,
Bo dziś nasze świętowanie!

Trzeba toast w górę wznosić,
O sto lat i wenę prosić!
O czym pisze i wspomina –
Redaktor R. J. Dziubina.

TO ZA NAMI, 
ZA NAMI 

JUŻ JEST...

?? ?

? ?
?

??
CO PRZED NAMI, PRZED NAMI,

KTO WIE...
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W sobotę 10 listopada br. w 
ramach projektu „100 turnie-
jów na 100-lecie Niepodległo-
ści” miały miejsce Mistrzostwa 
Gorlic w Badmintonie.
11 listopada obchody niepod-
ległościowe rozpoczęły się w 
Bazylice Mniejszej w Gorli-
cach, gdzie o godzinie 10.00 
została odprawiona uroczysta 
Msza Święta w intencji Ojczy-
zny. Uczniowie gorlickich szkół 
przygotowali specjalnie na tę 
okazję krótki program słowno-
-muzyczny.
Po wspólnej modlitwie na-
stąpił przemarsz pod Pomnik 
Niepodległości. Zgromadze-
ni goście wysłuchali okolicz-
nościowego przemówienia 
Burmistrza Rafała Kukli. Uro-
czystości zostały zakończone 

złożeniem wieńców i wiązanek 
kwiatów pod pomnikiem.
Także 11 listopada o godzinie 
12:10 spod Pomnika Niepod-
ległości wyruszył Bieg dla Nie-
podległej organizowany przez 
Miejskie Przedszkole nr 3.
Kolejnym punktem wspólnego 
świętowania była Patriotyczna 
Biesiada w Gorlickim Centrum 
Kultury, która idealnie wpisała 
się w obchody Narodowego 
Święta Niepodległości.
Część wydarzeń dofinanso-
wano ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa”.
Projekt realizowany w ramach 
obchodów stulecia odzyskania 
niepodległości
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Ryndak, Wiceprzewodniczą-
cymi Beata Mikruta-Kawa i 
Ryszard Ludwin.
Podczas pierwszych obrad 
wyłoniono też Przewodni-
czących sześciu komisji Rady 
Miasta Gorlice:
Robert Gryzik - Komisja Re-
wizyjna;
Alicja Nowak - Komisja Skarg, 

22 listopada br. odbyła się 
I sesja Rady Miasta Gorlice, 
podczas której ślubowanie 
złożył wybrany na drugą ka-
dencję Burmistrz Miasta Gor-
lice Rafał Kukla oraz nowo 
wybrani Radni. Dokonano 
też wyboru Prezydium Rady 
kadencji 2018-2023 – Prze-
wodniczącym został Robert 

I sesja Rady Miasta za nami
Wniosków i Petycji;
Beata Szarowicz - Komisja 
Budżetu i Finansów;
Krzysztof Jędrzejowski - Ko-
misja Infrastruktury i Inwe-
stycji;
Joanna Bubak - Komisja 
Spraw Społecznych;
Maria Ludwin  - Komisja 
Oświaty, kultury i Promocji.

Do momentu wyboru nowe-
go Przewodniczącego obrady 
poprowadził Radny Senior 
Henryk Plato.
Zgodnie z nowymi przepisa-
mi sesja była na żywo trans-
mitowana w Internecie. Poni-
żej materiał z obrad i galeria 
zdjęć.
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