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ZJENJA 
KOLEKJiZOWSM 

9.IX.1939 - Bitwa o Kolbuszowę 

BYŁ TAKI WRZESIEŃ 
Z tradycji obchodów rocznic wrześniowych w Zespole Szkół Technicznych 

im. Bohaterów Września 1939r. 

Dyrektor szkoły M.Margański i Kurator Oświaty 
uroczystości nadania imienia szkole. 

i Wychowania M.Bartman podczas 

Na mosiężnej tablicy wmurowanej 
we fronton budynku Zespołu Szkół Tech
nicznych w Kolbuszowej, przed którą 
co roku odbywają się uroczystości wrze
śniowe związane z wybuchem I I wojny 
światowej, widnieje napis: „Żołnie
rzom polskim Armii Kraków - Karpa
ty, poległym w bohaterskim boju 
z najeźdźcą hitlerowskim pod Kolbu
szową dnia 9 września 1939 roku - spo
łeczeństwo miasta i powiatu 
kolbuszowskiego". 

Tablicę tę, upamiętniającą wydarze
nia tak bliskie wszystkim Kolbuszowia-
nom, wmurowano we fronton budynku 
szkolnego 9 września 1969r., podczas 
uroczystości związanej z 30 rocznicą bi
twy o Kolbuszowę. 

W dniu 9 maja 1988r. Zespołowi 
Szkół Zawodowych w Kolbuszowej 
nadano imię ,3ohaterów Września 1939 
roku". Szczególne znaczenie miało rów
nież wręczenie sztandaru. Aktu tego do
konał uczestnik walk o wyzwolenie, 
mjr rezerwy Stanisław Godzić. Podkre
ślając wagę tego wydarzenia mó
wił m.in.: „Niech ten sztandar będzie 
symbolem pracy, nauki i ofiarności mło
dego pokolenia, będącego przyszłością 
naszej Ojczyzny, Polski Ludowej Na
stępnie odbyło się uroczyste ślubowanie 
młodzieży na sztandar szkoły. 

Szkoła, w skład której wchodziły 
wówczas Liceum Zawodowe, Techni
kum Drzewne i Zasadnicza Szkoła Zawo

dowa, kształciła wykwalifikowane 
kadry, w systemie dziennym i zaocz
nym, dla przemysłu i spółdzielczości. 
Wykonywała również usługi dla ludno
ści. W szkole działały liczne kółka zainte
resowań, funkcjonował również zespół 
artystyczny, który występował z róż
nych okazji - m.in., podczas uroczysto
ści nadania imienia szkole, 
zaprezentował program słowno-muzycz
ny, nawiązujący do wydarzeń z 1939 ro
ku. 

Wspaniała uroczystość zgromadziła 
wielu kombatantów, przedstawicieli I 
władz miejskich i gminnych oraz zakła-1 
dów pracy. Szczególnym gościem była 
Pani Zofia Bauerowa, wdowa po jed
nym z pierwszych dyrektorów szkoły -
Adamie Bauerze - żołnierzu 1939r. 
i uczestniku bitwy o Kolbuszowę. 

Młodzież i pedagodzy pieczołowi
cie pielęgnują pamięć o tych, którzy 
tamtego tragicznego września polegli 
w obronie Ojczyzny. Systematycznie 
gromadzimy pamiątki oraz zbieramy re
lacje żołnierzy opisujących przebieg 
walki o Kolbuszowę, jak również wspo
mnienia osób cywilnych, które przeżyły 
ten straszny czas okupacji. Udało się 
nam nawiązać bezpośredni kontakt z Ta
deuszem Gruszką, jednym z żołnierzy 
walczących w Boju o Kolbuszowę. 
Przekazał on dla szkoły mundur, swoje 
odznaczenia i liczne dokumenty, aby 
młodzież mogła mieć bezpośredni kon
takt z pamiątkami „Września". 

Aby przybliżyć fakty historyczne 
związane z genezą i przebiegiem I I woj
ny światowej oraz uświadomić młodzie
ży tragizm tamtych dni, 
zorganizowaliśmy wystawę, którą 
otwarto 17 września 1999r., pod tytu
łem „Ku pamięci tych, którzy polegli". 
Na wystawie zgromadzono interesujące 
i wartościowe eksponaty, zabytkowe mi-

Uczniowie ZSTprzypominają historię Boju o Kolbuszowę. 



0-
o o 

Zaproszeni Goście. 

litaria, fotografie, mapy. Atmosferę tam
tych dni przypomnieli uczniowie w spek
taklu poetyckim „Był taki wrzesień..." 

Wystawa, zlokalizowana w świetli
cy warsztatów szkolnych, otwarta była 
do zwiedzania przez miesiąc. Odwiedzi
ły ją liczne grupy młodzieży i dzieci, 
aby w tej scenerii uczestniczyć w żywej 
lekcji historii. 

Na inaugurację wystawy przybyli 
przedstawiciele władz miasta i powiatu, 
kombatanci, dyrektorzy i nauczyciele 
okolicznych szkół. Goście, we wpisach 
do kroniki, podkreślali wartość wystawy 
dla budowy przywiązania do tzw. „Ma
łej Ojczyzny". 

Każdego roku, w pierwszych dniach 
września, przed frontonem szkoły odby
wają się uroczystości poświęcone kolej
nym rocznicom wybuchu I I wojny 
światowej. Początkowo w słowach oko
licznościowych referatów historycznych 
przypominano przebieg i doniosłość Bo
ju o Kolbuszowę. Wymowna treść deko
racji, bogate w fakty wystąpienie 
prelegenta, wprowadzały odpowiedni kli
mat. Kulminacyjnym punktem uroczysto
ści było zwykle wręczenie nominacji na 
stopnie podoficerskie i oficerskie dla we
teranów I I wojny światowej, w uznaniu 
ich szczególnych zasług na rzecz niepod
ległości Rzeczypospolitej. 

Od lat dziewięćdziesiątych, a szcze
gólnie od czasu odzyskania suwerenno
ści, Szkoła stała się organizatorem 
centralnych uroczystości wrześniowych 
dla miasta i powiatu. Podczas tych szcze
gólnych obchodów gromadzą się komba
tanci, przedstawiciele władz miasta 
i powiatu, zakładów pracy, organizacji 
społecznych, szkół, poczty sztandarowe. 
Nawiązując do dat: 1 września - wy
buch I I wojny światowej, 9 września -
Bój o Kolbuszowę, 17 września - agre
sja wojsk sowieckich na ziemie polskie, 

staraliśmy się co roku ukazywać inny 
aspekt wojny. W 2000r. przedstawiono 
montaż słowno-muzyczny, eksponujący 
szczegółowy przebieg wojny obronnej, 
pt. „Był taki wrzesień...". Z kolei 
w 200 lr., podczas uroczystości, której 
mottem były słowa „Ale krwi nie odmó
wił nikt, wysączono ją z pieśni i piersi", 
ukazano tragiczne losy polskiego żołnie
rza i oddano mu hołd podczas apelu pole
głych. 

W 2002 r. przypomniano przebieg 
wojny obronnej dzień po dniu, eksponu
jąc zapał i nadzieje w pierwszym etapie 
bitwy wrześniowej i późniejsze niedowie
rzanie i rozpacz wycofujących się ostat
nich oddziałów. Montaż słowno-
muzyczny zakończył rozkaz gen. bryg. 
Franciszka Kleberga, Dowódcy Samo
dzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie", 
w którym nakazuje zaprzestania walk. 
Znamienne są słowa generała: „Wiem, 
że staniecie, gdy będzie potrzeba. Jesz
cze Polska nie zginęła i nie zginie". 

W kolejnych latach postanowiono 
zmienić formułę uroczystości. Starali
śmy się większą uwagę zwrócić na los 
Kolbuszowian - żołnierzy i ludności cy
wilnej w okresie okupacji. Kombatanci 
ze łzami w oczach wspominali desperac
kie wysiłki podejmowane w obronie Oj
czyzny, jak również tragiczne losy 
żołnierzy pojmanych przez NKWD i wy
wiezionych na wschód, do sowieckich ła
grów. Nie brakło również opowieści 
o naszych Rodakach walczących o wol
ność na obcych ziemiach, m.in. pod Mon
te Cassino. Przytoczone wspomnienia 
oraz słowa piosenki „Czerwone maki na 
Monte Cassino" przypomniały ich tuła
czy los. W zainscenizowanej dramie po
kazaliśmy również jak traktowano 
więźniów w obozach koncentracyjnych, 
opierając się na wspomnieniach Janiny 
Augustynowicz, więźniarki z Ravens-

briick. 
Szczególną lekcją historii dla mło

dzieży była inscenizacja przypominają
ca tragiczne losy ich rówieśnika - Janka 
Bytnara oraz wyjątkowa wymowa napi
su, który został wyryty na ścianie jednej 
z cel w podziemiach siedziby Gestapo 
w Alei Szucha: „Łatwo jest mówić 
o Polsce, trudniej dla niej pracować, 
jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej 
cierpieć". 

Chcieliśmy również pokazać, jak 
trudny był czas okupacji dla ludności 
cywilnej. Łapanki, wysiedlenia, przymu
sowe kontyngenty, godziny policyjne -
strach nie odstępował Polaków w żad
nej minucie tego okresu. Przypomniały 
o tym inscenizacje, w trakcie których 
uczniowie wcielali się w role: zastraszo
nego Polaka, któremu burzono piec i na
kazywano opuścić wieś, biednej 
wiejskiej kobiety, która z narażeniem 
życia przechowywała Żydów, młodych 
chłopców pracujących przymusowo 
w obozie pracy Baudienst. 

Co roku przygotowywano odpo
wiednią dekorację uroczystości, nawią
zującą do przedstawianych treści, 
postaci i faktów. 

Zwyczajowo, po zakończeniu uro
czystości przed szkołą, wszyscy zebrani 
udają się na cmentarz, gdzie na grobach 
żołnierzy składają kwiaty oraz odmó
wiona zostaje modlitwa za poległych. 

Uroczystości wrześniowe, odbywa
jące się przed tablicą wmurowaną we 
fronton ZST w Kolbuszowej, mają za
sadnicze przesłanie. Pokazują, że zada
niem szkoły jest nie tylko wyposażać 
uczniów w wiadomości i umiejętności, 
nie tylko kształcić, ale również wycho
wywać. Dlatego oddając hołd poległym, 
oddając szacunek tym, którzy przeżyli 
ten tragiczny okres historii naszej Ojczy
zny, uświadamiamy sobie i młodemu 
pokoleniu, iż trzeba pamiętać. 

W tym roku, w dniu 8 września, od
będzie się szczególnie doniosła i ważna 
dla naszej szkoły uroczystość. Nastąpi 
bowiem odsłonięcie i poświęcenie no
wej tablicy ku pamięci żołnierzy I I Kor
pusu Polskiego, pochodzących z terenu 
powiatu kolbuszowskiego, poległych 
w 1944r. pod Monte Cassino. Będzie to 
przesłanie dla młodego pokolenia, że 
Polacy walczyli i ginęli za wolną i suwe
renną Polskę na wszystkich frontach I I 
wojny światowej. 

B.SZAFRANIEC 
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BITWA O KOLBUSZOWĘ OCZAMI ŻOŁNIERZA 
Relacja por. Antoniego Krawca - dowódcy IV batalionu fortecznego 20 pp. z bitwy pod Kolbuszową 9 

września 1939 (Biuletyn nr 10, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami im. J . Goslara w Kolbuszowej, 
Kolbuszowa 1969, s. 10 -17.). 
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9 września 
Rano baon (bata

lion) rozpoczął 
marsz na Kolbuszowę.(...) We wsi Sie-
dlanka dowiaduję się od mieszkańców, 
że wieczorem dnia wczorajszego 
w m.[miejscowości] Kolbuszowa była 
walka. Zatrzymuję baon w lesie na 
zach.[zachodnim] skraju wysyłając do 
Kolbuszowej, na rozpoznanie, pluton 
pod dowództwem mego adiutanta 
ppor. Warchałowskiego, dając mu do dys
pozycji mojego konia, przy pomocy któ
rego miał mi złożyć jak najszybciej 
meldunek o sytuacji w Kolbuszowej. 

Około godziny l l 0 0 powraca 
ppor. Warchałowski z meldunkiem: „Kol
buszowa wolna, w dniu wczorajszym, 
w godzinach wieczornych, odparła atak 
czołgów niemieckich. W Kolbuszowej 
niewielka ilość rozproszonych żołnierzy, 
wielu uciekinierów". 

Po meldunku tym baon kontynuuje 
marsz na Kolbuszowę, którą osiąga oko
ło godz. 12 0 0. Zatrzymuję baon na ryn
ku w Kolbuszowej ubezpieczając się 
z kierunków Sędziszów i Przecław. 

Podczas odpoczynku baonu staram 
się zebrać jakieś bliższe wiadomości 
o położeniu naszych wojsk i nieprzyjacie
la. Żołnierze obcych oddziałów niewiele 
mogą mi powiedzieć, niemal wszyscy 
twierdzą, że oddziały ich rozbite, dowód
cy polegli. Z jakich oddziałów pocho
dzą? KOP (Korpus Ochrony 
Pogranicza), 49 pp (pułk piechoty) z Biel
ska itp. Nie spotykam oficerów. Spoty
kam dwa działony artylerii - dowodzi 
nimi ogniomistrz, którego podporządko
wuję sobie. 

Około godz. 12 3 0 popłoch - od stro
ny Raniżowa nadjeżdżają jakieś samo
chody ciężarowe. Nim zdążyłem podjąć 
jakieś decyzje, w rynek wjechało 9 samo
chodów ciężarowych polskich. 

Z pierwszego wysiadł znany mi 
por. Pikuła z 12 pp, w czasie wojny ofi
cer sztabu 6 DP (Dywizji Piechoty). Przy
wiózł rozkaz gen. Monda: „załadować 
baon na samochody i szybko dołączyć 
do Ulanowa". Poprosiłem go, żeby samo
chody zawróciły i przyjęły kierunek mar
szu, a sam zawezwałem dowódców 
kompanii celem wydania rozkazu podzia
łu baonu na grupy załadowcze. 

W czasie oczekiwania na dowód
ców kompanii zaczyna się "groteska". 
W środek baonu na rynek wjeżdża nie
miecki samochód - cysterna. Samochód 

zatrzymuje się, dopadamy do niego wy
ciągając kierowcę, który jest sam. Woła 
po czesku, że jest Czechosłowakiem su
deckim. Nim zdążyłem coś z niego wy
ciągnąć, skąd tu przyjechał - z wieży 
kościoła padają strzały, zabity zostaje 
mój koń, obok którego stałem. Już w na
stępnej chwili popłoch - czołgi, słyszę 
strzelaninę z lrierunku, gdzie moje ubez
pieczenie. Podbiegam do miejsca, gdzie 
słyszę strzały, widzę 5 czołgów stoją
cych na drodze z kierunku Niwiska. 
Obok drogi, gdzie stoją czołgi, oparkanie-
nie z desek, wracam na rynek do baonu. 

Ppor. Balcerowi, dowódcy 1 kompa
nii daję rozkaz - resztą wzmocnić pla
cówkę już walczącą, przydzielam do 
tego plutonu dwa ckmy (ciężkie karabi
ny maszynowe). Drugi pluton plus jeden 
ckm. Zająć stanowiska w obronie na le
wo od już walczących plutonów na skra
ju Kolbuszowej. 

Trzeci pluton wyprowadzam z ryn
ku bramą wjazdową z kamienicy z zada
niem, by biegnąć opłotkami, zasłonięci 
od obserwacji ze strony stojących czoł
gów parkanem i obrzucić je granatami. 
Wybiegam z plutonem by wskazać im 
kierunek uderzenia. Wybiegający pluton 
został ostrzelany ogniem karabinów ma
szynowych ze wzgórza od strony m. 
(miejscowości) Nowa Wieś. Padamy na 
ziemię, silny ogień nie pozwala ruszyć 
do przodu, daję rozkaz wycofania się na 
skraj miasta, przygotować się do obro
ny. Wracam do rynku. Dowódcy kompa
nii wraz z adiutantem oczekują na mnie 
przy bramie wjazdowej. 

Rozkazuję: kompania 2-ga zająć sta
nowiska obronne na prawo od kompani 
1-szej na skraju m. Kolbuszowa Dolna. 
Kompanii tej przydzielam pluton ckm. 

Dowódcy kompanii km (karabinów 
maszynowych) (zwanego w baonie 
„Dziadkiem") daję rozkaz zabrać jeden 
ckm dla wzmocnienia obrony kompanii 
pierwszej i tam pozostać celem zorgani
zowania zadań dla kmów, broniąc wej
ścia do Kolbuszowej. Kompanię trzecią, 
wraz z dwoma ckmami, zabieram ze so
bą celem zorganizowania obrony w od
wodzie na cmentarzu i wzdłuż 
zabudowań parafialnych. 

Moje miejsce dowodzenia - cmen
tarz. W drodze na cmentarz na szczęście 
zastaję tam jeszcze stojące dwa działo
ny. Daję zadania - jeden działon zająć sta
nowiska w zabudowaniach Kolbuszowa 
Dolna przy ulicy Mieleckiej, sektor dzia

łania - droga Niwiska - Kolbuszowa do 
drogi Przyłęk - Kolbuszowa. Działon 
zająć stanowiska w załomie muru cmen
tarnego, z kierunkiem strzału wzdłuż 
ulicy Mieleckiej, zamknąć ewentualne 
wyjście czołgów po wdarciu się ich do 
rynku oraz ewentualne wykonanie 
ognia na wzgórza na południu od la
su m. Nowa Wieś. Oddziały zajmują sta
nowiska. W rejonie rozpoczęcia walki 
silny ogień karabinowy i granatów. "Za
improwizowana" obrona, jak chyba bar
dzo słusznie nazwali ją ppłk. dypl. 
Steblik i dr Kazimierz Skowroński dzia
ła. Znajduję chwilę czasu na dokonanie 
oceny sytuacji. Z tyłu, za stanowiskami 
kompanii odwodowej, ciągną się zabu
dowania Kolbuszowej Dolnej wzdłuż 
drogi na Cmolas, do tej pory zupełnie 
nieobsadzone. Zorganizowanie tam 
obrony staje się konieczne z dwu powo
dów: po pierwsze - należy nie dopuścić 
do wdarcia się nieprzyjaciela na tyły 
obrony, stwarzając jak gdyby trzecią l i 
nię obrony, po drugie - obrona tej linii 
umożliwiałaby linii obrony pierwszej 
i drugiej zabezpieczenie tyłów i danie 
możliwości ewentualnego wycofania 
się w przypadku braku możliwości dal
szej obrony (biorę pod uwagę bardzo ni
kłe zapasy amunicji). 

Kim obsadzić trzecią linię? Wycofu
ję z trzeciej kompanii odwodowej 
z cmentarza jeden pluton plus jeden 
ckm i przesuwam do obrony trzeciej l i 
nii. Wraz z plutonem wysyłam adiutan
ta, który ma dopilnować 
zorganizowania obrony włączając w nią 
grupy żołnierzy niezorganizowanych. 
Udaję się na odcinek pierwszej kompa
nii na lewe skrzydło. 

Na lewym skrzydle obrony rzeki 
Nil, odcinek otwartej przestrzeni, szosa 
na Rzeszów i zabudowania Kolbuszo
wej Górnej. Tam nie ma nikogo. Łapię 
dowódcę kompanii km "Dziadka", pole
cam mu zorganizować jakiś nieduży od
dział, który mógłby chociaż tylko 
obserwować kierunek ze wschodu i po
łudnia. 

Ocena nieprzyjaciela - czołgom nie 
udało się zająć pierwszym impetem Kol
buszowej. Ulokowały się on na przed
mieściu w zabudowaniach wzdłuż drogi 
od strony m. Niwiska, skąd prowadziły 
ogień. Rowami wzdłuż wymienionej 
drogi przemykały się grupy pieszych. 
Ze wzgórza, od strony m. Nowa Wieś, 
nieprzyjaciel w dalszym ciągu ostrzeli 
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wuje miasto i skraj Kolbuszowej Dolnej. 
Jakie siły nieprzyjaciela kryją się w lesie 
"Niwiska", nie wiadomo. Nieprzyjaciel 
działa ostrożnie, może aż nazbyt ostroż
nie, na nasze szczęście. Być może wczo
rajsze jego niepowodzenie każe działać 
mu ostrożnie, a i zaobserwowany przez 
jego samoloty marsz baonu do Kolbuszo
wej nakazuje mu przeceniać nasze siły. 
Lekkimi czołgami i niezbyt dużym od
działem pieszych, przy silnym ubezpie
czeniu ogniowym ze wzgórza 
biegnącego równolegle od strony zachod
niej do Kolbuszowej, stara się rozpo
znać nasze siły. 

Zyskuję na czasie, ale na jak długo? 
Co kryje przeciwnik w lesie "Niwiska"? 
Czy dysponuje większą ilością czołgów, 
czy dysponuje artylerią? Najwięcej oba
wiam się artylerii. 

Intensywny ogień kilku dział na ko
ściół, a już tylko samym rozrzutem poci
sków pokryją niewielką obszarem 
Kolbuszowę. Jeżeli przypuszczenia mia
łyby się sprawdzić, to co mogę przeciw
stawić przeciwnikowi? Możliwości 
obrony znałem, nie znał ich przeciwnik 
- na szczęście. Czuł przed nimi respekt. 
Trzeba blefować, że jesteśmy silni. Na 
odcinku pierwszej kompanii ciągle tylko 
wymiana strzałów. Udaję się w rejon dru
giej kompanii, tam spokój, dlaczego? 
Czyżby Niemcy próbowali szukać roz
strzygnięcia w okrążeniu? Z prawego 
skrzydła drugiej kompanii obserwuję ja
kiś ruch oddziałów pieszych z lasu Sie-
dlanka w kierunku na m. Cmolas. To 
jakiś nasz oddział, nie idzie nam na po
moc, ale przynajmniej obecnością swoją 
daje znać Niemcom, że tam są oddziały 
polskie. Ja, przynajmniej na razie, je
stem o ten kierunek spokojny. 

Obserwuję skraj lasu "Niwiska", 
pierwsze grupy Niemców przesuwają 
się do zabudowań w lderunku pierwszej 
kompanii. Wzmożony ogień karabinów 
z obu stron. Polecam ckmom kompanii 
drugiej ostrzelać ogniem bocznym prze
suwających się pieszych. Ujawniam siły 
- chcę pokazać się silny. Byle jak najdłu
żej ta "nijaka" walka, byle do zmierzchu. 

W tej sytuacji stać było baon na przy
jęcie obrony, ale czy w wypadku rzuce
nia przez nieprzyjaciela większych sił 
do opanowania Kolbuszowej potrafimy 
ją obronić? Nie miałem żadnych złu
dzeń, pomocy żadnej nie oczekiwałem, 
nikt o położeniu baonu nie wiedział. Po
mocy mogła nam udzielić tylko noc, 
a obecnie godzina dopiero po 14 0 0. Roz
myślania moje przerywa okrzyk - „z la
su czołgi". Kieruję lornetkę na las 
„Niwiska". Z lasu szeroką ławą w towa
rzystwie pieszych ruszają czołgi. „Dzia-

Z1EN1A 
KOLEKJiZOWSM 

łon ognia" - padają dwa strzały, czołgi 
znikają w zagłębieniu terenu między la
sem a grzbietem górskim, nie wychodzą 
zza wzgórza. 

Niemalże w tym samym momencie 
artyleria nieprzyjaciela rozpoczęła 
ogień. Pociski padają na całej szerokości 
naszej obrony i miasta. Wzmaga się 
ogień na odcinku pierwszej kompanii. 
Czołgi ruszają do natarcia, wre zażarta 
walka. 

Udaję się na punkt dowodzenia na 
cmentarz. Jednostronny ogień artyleryj
ski nieprzyjaciela trwa. Po pewnym cza
sie artyleria nieprzyjaciela przestaje 
ostrzeliwać Kolbuszowę - rejon rynku, 
a w dalszym ciągu padają pociski na Dol
ną. Z odgłosów walki prowadzonej na le
wym skrzydle wnioskuję, że Niemcy 
wdzierają się w rejon rynku, słyszę silny 
ogień karabinowy i pojedyncze wybu
chy granatów. Widzę wycofujących się 
żołnierzy kompanii pierwszej z lewego 
skrzydła. Z rynku dochodzi warkot czoł
gów. Słyszę ogień karabinowy i wybu
chy granatów z rejonu kamienic 
położonych naprzeciw rynku nad rzeką 
Nil. Z kamienic tych walczą nasi żołnie
rze, którzy uprzednio tam usadowili się, 
i ci, którzy wycofują się. Przybiega go
niec pierwszej kompanii z meldunkiem 
- czołgi w rynku, cofamy się. Słyszę 
strzały naszego działonu z rejonu cmenta
rza - nie wiem, dokąd strzelają, domy
ślam się, że z rynku na ulicę Mielecką 
wychodzą czołgi. 

W chwilę potem otrzymuję meldu
nek z plutonu lewego skrzydła kompanii 

Plan bitwy o Kolbuszowę 
ze Zbioru Karola Gródeckiego 

odwodowej, ze u wylotu ulicy Mielec
kiej stoi unieruchomiony czołg, prowa
dzi jednak ogień. Walka w rejonie rynku 
słabnie, słychać jeszcze pojedyncze wy
buchy granatów. 

Wysyłam ppor. Warchałowskiego 
na rozpoznanie, co dzieje się w rynku. 
Po kilkudziesięciu minutach znowu na 
rejon rynku nawała ognia artyleryjskie
go. Niemal na całej długości obrony wy
buchają pożary. Dlaczego na rynek 
strzela znowu artyleria? Przecież tam 
ich czołg. Obserwuję kierunek Niwiska. 
Ruszają czołgi, część ich kieruje się na 
drogę od Niwisk. Oba nasze działony 
otwierają ogień, czołgi posuwają się na 
przód, coraz więcej pożarów. Kompania 
druga wycofuje się, przybywa dowódca 
kompanii: „spalimy się, mam wielu za
bitych i rannych, dwa ckmy zniszczone, 
działon bez amunicji". Rozkazuję wyco
fać się poza cmentarz, przez rzeczkę 
Nil, w rejon trzeciej linii obrony, w wy
padku braku późniejszego kontaktu ze 
mną wycofać się na Ulanów. 

Pada ostatni strzał działonu przy 
cmentarzu. Dowódca działonu melduje 
- „brak amunicji. Zniszczyć działo, wy
cofać się z kompanią drugą". Ogień ar
tylerii przeciwnika trwa - czołgi 
podchodzą do Kolbuszowej Dolnej. 
Obrona z cmentarza otwiera ogień, mię
dzy płonącymi budynkami widać nad
chodzące czołgi. Ogień artyleryjski 
słabnie, przenosi się na Kolbuszową 
Dolną, na kierunek Cmolas. Znowu 
w rynku słyszę czołgi. Z lewego skrzy
dła, poza budynkami parafialnymi, bie-
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gnie goniec. „Brak amunicji, dowódca 
kompanii zabity". Koniec obrony. KMy 
odwodu „ognia do ostatniego naboju", 
czołgi na cmentarz szybko nie dostaną 
się, przeszkodzi im mur cmentarny. Pró
buję ratować resztki baonu. 

Z tyłu w kierunku północno -
wschodnim wieś Zarębki, a za nią zbaw
czy las. Może uda nam się dotrzeć. Li
czę na zasłonę dymną płonącej 
Kolbuszowej, nad rzeczką Nilem czołgi 
mogą trochę pomarudzić, linia trzeciej 
obrony trochę ich wstrzyma. 

Daję rozkaz wycofania. Kompanie 
rozpoczynają wycofywanie się. Ja z mo
imi gońcami szybko przebiegam do pluto
nu trzeciej linii. Tam czołgów jeszcze 
nie ma. Od strony Weryni słyszę jakąś 
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walkę, jakieś nasze oddziały tam chyba 
walczą. A więc z tego bardzo niebez
piecznego kierunku jestem jak gdyby 
ubezpieczony. Kompanie obrony Kolbu
szowej tyralierą przechodzą trzecią linię 
obrony, której daję polecenie „biegiem 
do tyłu", ryzykowna, ale jedyna szansa 
ocalenia. Biegniemy tyralierą długimi 
skokami, przerywanymi tylko dla nabra
nia oddechu. Żołnierze biegną szybko, 
ale bez paniki, ckmy niesione są na zmia
nę. 

Do m. Zarębki jeszcze ok. 300 m, 
może uda się dobiec, nim czołgi nas zoba
czą. Wtem na wysokości naszej tyraliery 
zapala się jakiś rozbity samochód. W pa
rę chwil potem padają pociski artylerii 
nieprzyjaciela, na szczęście ogień za krót

ki. Już dobiegamy do zabudowań m. Za
rębki, mijamy ją szybko, Zarębki to 
dobry cel dla artylerii. Do lasu jeszcze j 
około pół kilometra, maszerujemy do 
niego. Oglądam się na Kolbuszowę, pło-' 
nie, słyszę strzały. Niemcy nie prowadzą 
pościgu! Dochodzę do baonu, który cią
gle w szyku tyraliery dochodzi już do la
su. Znowu płonie stóg siana, znowu J 
ogień artylerii. Nie robi na nas wraże-1 
nia, jesteśmy zbyt zmęczeni i zmartwię-1 
ni by w ogóle coś odczuwać. Szybko 
wpadamy do lasu. Zatrzymuję baon, 
trzeba zrobić bilans stoczonej walki. Bi
lans był smutny. Ze stanu około 700 żoł
nierzy z Kolbuszowej wycofało się 
około 300.(...) 

o o 

WSPOMNIENIA HALINY DUDZIŃSKIEJ O WRZEŚNIU 1939 
Na kolbuszow-

skiej ulicy Józefa Pił
sudskiego dopołud-
nie 9 września minę
ło spokojnie. Była to 
sobota, według trady
cji, dzień chodzenia 
po domach "po proś

bie" biedaków spod Kolbuszowej. Kpt. 
Piotr Tymkiewicz napisał w swoich wspo
mnieniach o bitwie pod Kolbuszową, że 
zaczęła się ona około godziny dziesiątej. 
Na ulicy Piłsudskiego nie było słychać 
strzałów. Ja i moje rodzeństwo byliśmy 
na podwórzu lub w ogrodzie, bo Mama 
nie pozwalała nam oddalać się od domu. 

Ona też jakoś nie spieszyła się 
z przygotowywaniem obiadu. Uciekinie
rzy byli jeszcze w rynku, czasem gdzieś 
po domach, ale ulicami już nie przecho
dzili. W pewnej chwili, z pewnością już 
po godzinie trzynastej, przyszła do nas 
babcia, Maria Widuchowska i powiedzia
ła, że zrobiła u siebie obfity obiad, na któ
ry nas zaprosiła. 

Babcia odeszła, a Mama kończyła 
rozpoczęte prace domowe, to jest drob
ne pranie, które zwykle urządzało się 
w sobotę, czekała też, aż pomoc domo
wa pogoni na pastwisko krowy, później 
zamknęła dom, zabrała nas i poszliśmy 
łąkami, rozciągającymi się naprzeciw na
szego domu, do dziadków na Nowe Mia
sto. 

Gdy przyszliśmy pod drewniany do
mek dziadków, zauważyłam, że naprze
ciw, w ogrodzie domu rodziny 
Saramów, biwakują polscy żołnierze. By
ło ich około dwunastu. Karabiny ich uło
żone w kozły stały z boku, niedaleko 
położone były plecaki, a oni sami, roze
brani z bluz mundurów i koszul, siedzie
l i leniwie na ziemi, opalając się w silnie 
grzejącym słońcu. Było już pewnie po go

dzinie piętnastej. 
Dookoła żołnierzy kręciły się dzieci 

z Nowego Miasta, bacznie wszystkiemu 
się przyglądając. Ja zaraz przyłączyłam 
się do nich. 

Nagle, w pewnej odległości, gdzieś 
z ulicy 3 Maja, padł strzał z pistoletu. 
Usłyszawszy go, żołnierze szybko pode
rwali się z ziemi, uzupełnili ubiór, chwy
cili plecaki, karabiny i pobiegli 
w stronę, skąd doszedł huk strzału. My, 
dzieci, chwileczkę oglądałyśmy opusz
czone miejsce, ale zaraz posypały się ko
lejne strzały, więc ruszyliśmy do 
mieszkań, wołani już zresztą przez doro
słych. Zaczęła się bitwa. 

Wpadłam do domku babci, gdzie by
ła już cała rodzina, oraz sąsiadka Julia 
Czyżewska. Poukładaliśmy się na podło
dze w babcinym pokoju, przy piecu, od 
strony południowej, bardziej wystawio
nej na strzały, niż strona przeciwna, nie 
myśląc nawet o niezjedzonym obiedzie. 
Julia Czyżewska zaraz zaczęła się gło
śno modlić i czyniła to przez całą bitwę. 

Tak przeżywałam wrześniową, kolbu-
szowską bitwę, leżąc na podłodze i nasłu
chując huku strzałów, raz głośnych, raz 
cichszych. Podczas pierwszego starcia 
w 1939 r. unosiłam się z podłogi i zaglą
dałam za okno. Ale tylko raz zobaczy
łam polskiego żołnierza, z ręcznym 
karabinem maszynowym w ręce, uwijają
cego się w babcinym ogródku. 

Bitwa trwała ze dwie godziny, a mo
że dłużej. Nie patrzyliśmy podczas niej 
na zegarek. Nikt z nas nie miał go na rę
ku. Nagle zrobiła się cisza. Podnieśli
śmy się z podłogi. Julia krzyknęła: 
Niemcy! - i w drzwiach wejściowych, 
wiodących z ganka do kuchni stanął nie
miecki żołnierz. Był młody, wysoki, 
w zielonkawym hełmie na głowie, a na 
mundur nałożony miał płaszcz (...). W rę

kach trzymał automatyczny karabin, 
a piersi opasane miał żółtymi taśmami 
naboi. 

Nas było w izbie dużo: pięć doro
słych osób i kilkoro dzieci. On, chyba 
poczuł się nieswojo w mrocznym po
mieszczeniu. Z obojętną miną powie
dział "raus" i zrobił ruch, nakazujący 
wyjście z domu. Nie czekał, aż wyjdzie
my i - odszedł. 

Gdy wyglądnęłam za nim, zobaczy
łam, że piaszczystą drogą, wiodącą koło 
babcinego ogródka, od ulic - 3 Maja 
i Nowe Miasto, na wspomniane przeze 
mnie łąki, ciągnące się ku ulicy Krakow
skiej, przesuwa się tłum ludzi, mieszkań
ców z ulic 3 Maja i Nowego Miasta, 
eskortowany przez kilku uzbrojonych 
Niemców. Tłum był prowadzony na łą
ki. Wyszliśmy z mieszkania. Na polu by
ła już szarówka. Na niebie, niewysoko 
nad ziemią, kłębiły się olbrzymie chmu
ry buro-czarnego dymu. Zauważyłam, 
nisko nad ulicą 3 Maja lecący samolot, 
zrzucający palące się, długie jak świeca, 
pociski zapalające. 

Zapatrzyłam się, gdy od idącego tłu
mu odbiegł skurczony, młody mężczy
zna w białej koszuli, zasłaniający piersi 
złożonymi rękoma. Wszedł do babcine
go ogródka i podszedł do nas. Powie
dział po cichu: "Jestem polskim 
żołnierzem. Bitwa skończona. Dajcie mi 
jakieś cywilne ubranie". Babcia szybko 
skierowała go do drewutni, za domem, 
gdzie dziadek i jego synowie trzymali 
starą odzież. Babcia powiedziała: "Bierz 
pan, przeskocz przez płot i wmieszaj się 
w tłum". 

Wspomnienia ukazały się wcześniej w Rocz
niku Kolbuszowskim nr 5, Regionalne To
warzystwo Kultury im. J. M. Goslara 
w Kolhuszowej, Kolhuszowa 2001, s. 39 -
41. 
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Karol Gródecki (1925-2000) niedłu
go przed śmiercią przekazał do bibliote
ki rękopis swoich wspomnień 
z września 1939 roku. Zamierzał opubli
kować większą pracę na temat Kolbuszo
wej na podstawie materiałów, które 
gromadził przez całe życie, niestety nie 
zdążył. 

Po Jego śmierci, córka Grażyna od
dała do zbiorów Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej część archiwum 
Ojca, zawierającego cenne materiały źró
dłowe do historii regionu. 

Obecnie publikujemy fragment rela
cji, jak mówił Karol Gródecki o „ucieki
nierce" na Wschód w 1939 roku oraz 
dokument z 13 września władz okupacyj
nych. Jest to pierwszy z 580 dokumen
tów (ZKG - 1/1 s.l) pozostałych po 
działalności Magistratu Kolbuszowej, 
Sokołowa oraz władz niemieckich z lat 
1939 -1941. Zespół został opracowany 
przez Grzegorza Mazana - pracownika 
biblioteki. 

Całość Zbioru Karola Gródeckiego 
(ZKG) udostępnimy naszym Czytelni
kom w przyszłym roku po całościowym 
uporządkowaniu i opracowaniu. Jedno
cześnie będziemy publikować informa
cje na temat jego zawartości. 
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WSPOMNIENIA KAROLA GRÓDECKIEGO 
WRZESIEŃ 1939 

W piątek, 1 września 1939 roku, za
miast rozpocząć rok szkolny, rozpoczęli
śmy najtragiczniejszą wojnę w dziejach 
ludzkości. 

Jak dla mnie przebiegał ten tragicz
ny wrzesień? Początkowo - my młodzi 
chłopcy nie reagowaliśmy na sytuację, ja
ka się wytworzyła. Może jeszcze nie zda
waliśmy sobie sprawy, co miało nastąpić. 

Pod koniec sierpnia, na terenie mia
sta, zabrano się do pełnej mobilizacji re
zerw, jakimi byli niepowołani do wojska 
- nie zdążyli się zmobilizować chłopcy 
zrzeszeni w Związku Strzeleckim i Przy
sposobieniu Wojskowym. Za zadanie da
no nam osłonę urzędów w dzień 
i w nocy, lub wykorzystywano nas jako 
gońców. Urzędnicy mieli wyznaczone 
nocne dyżury w każdym urzędzie. Wo
bec tego, że mój wuj Mieczysław Cibic-
ki miał dyżur w magistracie, który 
znajdował się w kamienicy państwa Osi-
niaków (magistrat, w którym dziś mieści 

się policja był w budowie), więc pełni
łem z nim ten nocny dyżur akurat z 31 
sierpnia na 1 września 1939 roku-zaopa
trzony w maskę gazową - nie pamiętam 
jak zdobytą. W towarzystwie starszych 
kolegów z Przysposobienia Wojskowe
go rozklejaliśmy dostarczone ze staro
stwa ogłoszenia o powszechnej 
mobilizacji, zdjęte dzień wcześniej. 

4 września po przegranej bitwie gra
nicznej - od Mielca w kierunku Sokoło
wa zaczęły przez miasto ciągnąć 
samochody z ewakuującymi się ze Ślą
ska i Wielkopolski na wschód urzędami. 
Początkowo... była to ewakuacja urzę
dów. Wieczorem już cała ulica zatłoczo
na była uciekającymi ludźmi. 
Samochody, motory, rowery, furmanki 
i niezliczone szeregi ludzi pieszych, któ
rzy opowiadali o wyczynach „rycerzy 
Wehrmachtu". 

7 września zarządzono ewakuację 
urzędów z miasta - nastąpiło pogotowie. 

Ewakuacja miała nastąpić 8 września ra
no samochodami. Samochody podstawi
ła (zostały zarekwirowane) 
Kolbuszowska Spółka Samochodowa -
Wacław Osiniak, Leon Zieliński, Jan 
Byczkowski (z Raniżowa), obsługująca 
linie Rzeszów - Kolbuszowa - Tarno
brzeg i Raniżów - Rzeszów. Spółka po
siadała sześć autobusów osobowych 
„Fiat" i jeden autobus „Chevrolet" (tzw. 
„buldog"). 

I tak oto stało się to, czego nikt nie 
oczekiwał - najgorsze. Trzeba było opu
ścić rodzinne miasto. Rano o godz. 8 0 0 

z bazy warsztatów pana Osiniaka z tru
dem przy pomocy policji, która zatrzy
mała ciągnących całą szerokością szosy 
uciekinierów, wyjechało sześć autobu
sów z ewakuowanymi urzędami. Nasz 
autobus, w którym ulokowano Urząd 
Skarbowy wraz z kasą (...) zepsuł się, 
urwał się lewarek. Zabrano się nerwowo 
do naprawy. Autobus, w którym ewaku
owani byli urzędnicy Urzędu Skarbowe
go, w tym czasie był bardzo ważny, bo 
jak już wspomniałem była w nim kasa 
z pieniędzmi dla wszystkich urzędników. 



Wobec tego, że ojciec mój pracował 
w Urzędzie Skarbowym, a że było miej
sce, zabiał mnie ze sobą. W samocho
dzie znaleźli miejsce jeszcze i inni 
synowie urzędników (np. Zbigniew Gorz-
kowski) i osób liczących się w mieście -
Władek Drewnicki, Julek Anderman. 

Kiedy traciliśmy już nadzieję na wy
jazd - naprawiono zepsuty lewarek, co 
zawdzięczaliśmy kierowcy naszego auto
busu panu Władysławowi Jasińskiemu -
dokładnie o l l 0 0 znowu przy pomocy 
tym razem żandarmerii wojskowej, któ
ra jakimś cudem wpuściła nas w uciekają
cy tłum, wyjechaliśmy z podwórka bazy 
spółki. Ostatni rzut oka na miasto z „we-
ryńskiej górki" i trochę płaczu - tu nikt 
nie krył łez. 

Starsi zdawali sobie sprawę z tego, 
co się dzieje - wiedzieli, co to wojna 
i jak szybko Niemcy zajmują nasz kraj, 
jak pryska mit o naszej armii. Chyba do
brze zdawali sobie sprawę z tego, że 
opuszczając rodzinne domy, nie wiado
mo czy do nich wrócą. My młodzi, po
dobnie jak starsi trochę popłakaliśmy, 
ale później wróciliśmy do równowagi, 
traktując to na razie jako wycieczkę tury-
styczno-kraj oznawczą. 

Jechaliśmy w miejsce wyznaczonej 
ewakuacji, gdzie mieliśmy zapewniony 
postój. Jechało się dzień i noc - nie tyl
ko szosą, ale i polnymi drogami, niejed
nokrotnie zmuszeni naprawiać połamane 
mostki i pchać autobus. Trasa jazdy wio
dła przez Sokołów - Nisko - Rudnik -
Ulanów - Janów Lubelski - Zamość. 
W Zamościu nastąpił postój - akurat 
nad miasto nadlatują samoloty - nalot. 
Zaczyna się piekło - atakują niemieckie 
„stukasy" (bombowce nurkujące), samo
loty wsparcia frontowego. Wycie nurkują
cych maszyn i włączonych syren, 
eksplozje bomb, a wreszcie strzelanie do 
tego, co się porusza z broni pokładowej 
doprowadzają do szału. Niewiele brako
wało, a tu właśnie skończyłaby się ewa
kuacja Urzędu Skarbowego. Zosta
wiliśmy wszystko w autobusie, a sami 
uciekliśmy do rowu przeciwlotniczego, 
do którego jakiś furman chciał wprowa-
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dzić konie. Zata- ra
sowa! wejście 
i niedaleko nas padły 
pociski z broni pokła
dowej - tu omal nie 
zakończyłem życia -
przez te konie. Tu po 
raz pierwszy zoba
czyłem okropności 
wojny. Tu zobaczy
łem sanitariuszkę, 
która zamiast nieść 
pomoc rannym ucie
kała z miasta krzy
cząc: „tam jest pełno 
krwi" - była zupeł
nie zszokowana. 
Dalej jedziemy na 
Hrubieszów - Toma
szów Lubelski - Ula
nów - Rawę Ruską. 
Noc - zarządzają od
poczynek - w jakiejś 
mleczarni w nocy da
no mi do picia mleko 
czy śmietanę -
w każdym razie był 
to jakiś posiłek, bo 
był także ser. Prawie 
bez spania - drzema
nie w autobusie - ra
no dalsza jazda na Rawę Ruską, Bełz do 
Sokala, gdzie miało nastąpić zakwatero
wanie i tankowanie paliwa do autoka
rów. W Sokalu jednak nie 
posiedzieliśmy długo. Zatankowano sa
mochody - niewiele tego paliwa udzielił 
starosta sokalski. Mając trochę czasu wy
kąpałem się w Sołokiji - w ciągu tych kil
ku dni prawie bez mycia. Kwaterunek 
tylko przez jedną noc i rozkaz dalszej 
ewakuacji na wschód. Jeszcze do nas 
młodych, po tych przejściach, chyba nie 
bardzo docierało, jaka naprawdę jest cięż
ka sytuacja na froncie. Wiemy tylko, że 
mamy jechać dalej na wschód, na wyzna
czone miejsce. I tak z Sokala do Radzie-
chowa - Kamionki i „lądujemy" 
w Majdanie Starym, niedaleko Toporo
wa u jakiegoś ziemianina, hodowcy ko
ni. Tu wreszcie następuje dłuższy postój. 

o o 

Tu po raz pierwszy w nocy słychać ka
nonadę artyleryjską, a nawet widać roz
błyski wystrzałów. Znak, że wojna jest 
blisko... okazuje się, że niestety brak 
jest paliwa do samochodów, którego nig
dzie nie można dostać. 

Z Majdanu Starego ewakuacja odby
ła się furmankami, które zostały zare
kwirowane w gospodarstwie. I teraz 
rozpoczęła się prawdziwa tułaczka - fur
manką i pieszo. Całe szczęście, że przez 
cały ten okres nie spadła kropla deszczu 
- praktycznie to była „polska złota je
sień"... Dotarliśmy w południe do Bro
dów, akurat, gdy rozpoczął się nalot 
niemieckich bombowców. 

Noc spędziliśmy w Starych Bro
dach w stodole na słomie.(...) 

CZY WIESZ, ŻE... 
(...)Pierwszy września wypadł właśnie 
w piątek, dzień comiesięcznej spowiedzi 
i Komunii św. Karola w wawelskiej kate
drze. Wstał jak zwykle o świcie i poczuł 
się bardzo zażenowany, bo w zupełnie pu
stej świątyni zastał tylko księdza Figlewi-
cza, strapionego, że nie ma dla kogo 
odprawić porannej mszy. Szybko przygo
tował się w zakrystii i z radością służył 
swemu spowiednikowi w spełnieniu Eu

charystii. Tymczasem nad Wawel nadlaty
wały już pierwsze hitlerowskie samoloty. 
Wielu mieszkańców Krakowa usłuchało 
wezwań polskich władz państwowych 
i wojskowych, by uciekać na wschód 
przed błyskawicznie nacierającą armią 
niemiecką. Tak zrobili także Wojtyło-
wie. Z niezbędnymi rzeczami osobisty
mi ruszyli drogą na Rzeszów, wkrótce 
jednak okazało się, że cała ta wyprawa 
nie ma sensu, a Karol-senior mógłby nie 

podołać jej trudom. Dotarli więc w oko
lice Kolbuszowej i podjęli decyzję o po
wrocie do Krakowa, teraz już stolicy 
Generalnej Guberni. 
Miasto na szczęście ocalało od znisz
czeń, lecz z tygodnia na tydzień zmie
niało oblicze.(...) 

J. FRĘŚ, KAROL WOJTYŁA: OPOWIEŚĆ 
O ŚWIĘTOŚCI, YIDEOGRAF II, 

K a t o w i c e 1998, s. 27. 
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„DLACZEGO GENERAŁ WŁADYSŁAW ANDERS UNIKNĄŁ KATYNIA?" 

Senat RP uchwalił, że rok 2007 jest rokiem generała Władysława Andersa. W związku z rym pozwoliłem 
sobie napisać artykuł pt. „Dlaczego generał Władysław Anders uniknął Katynia?". Aby odpowiedzieć na to 

pytanie, trzeba prześledzić historią Jego życia, tak bardzo obfitującą w tragiczne momenty. 

10 

Generał Władysław Anders urodził 
się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu w po
wiecie kutnowskim, w rodzinie ziemiań
skiej, bardzo patriotycznej. Przodkowie 
jego byli wyznania protestanckiego i wy
wodzili się z Inflant, ale to nie przeszka
dzało im być polskimi patriotami. 
Wychowany został w rodzinie polskiej 
o tradycjach wojskowych. Jego trzej bra
cia: Karol, Jerzy i Tadeusz byli zawodo
wymi oficerami w armii rosyjskiej, 
ponieważ w tym czasie Polska była 
w niewoli i mogli służyć tylko, i to przy
musowo, w wojsku zaborcy. 

Władysław Anders mając 19 lat roz
począł studia na Politechnice w Rydze. 
Tam wstąpił do Polskiej Korporacji Aka
demickiej „Arkonia", która skupiała mło
dą polską inteligencję. 

Jako oficer rezerwy został powoła
ny do armii carskiej, służył w korpusie 
kawalerii. Był trzykrotnie ranny. 
W 1917 roku otrzymał dyplom ukończe
nia kursu Akademii Sztabu Generalne
go w Piotrogradzie. Będąc prymusem 
tej uczelni, otrzymał dyplom z rak same
go cara Mikołaja I I . To świadczyło o je
go niezwykłych zdolnościach wojsko
wych, a Rosjanie widzieli w nim dosko
nałego żołnierza. 

W tym też roku, wśród zawirowań re
wolucji bolszewickiej, generał rosyjski 
z polskim sercem - Józef Dowbor-Mu-
śnicki, zorganizował I Korpus Polski, 
a Anders brał udział w formowaniu 1. 
Pułku Ułanów (późniejszy 1. Pułk Uła
nów Krechowieckich), gdzie dowodził 
szwadronem. Później pełnił funkcję sze
fa sztabu 1. Dywizji Strzelców. 

Kiedy Korpus rozwiązano, wrócił 
do Warszawy, gdzie jesienią 1918 r. 
uczestniczył w rozbrajaniu Niemców. 
Walczył w Powstaniu Wielkopolskim. 
Dowodził 15-tym Pułkiem Ułanów Wiel
kopolskich, z którym wyruszył na wojnę 
polsko-bolszewicka. 

Marszałek Józef Piłsudski za zasłu
gi bojowe osobiście odznaczył go orde
rem Virtuti Militari, za bohaterstwo 
czterokrotnie otrzymał Krzyż Walecz
nych. 
Władysław Anders jako 30-letni oficer 
sztabowy został wysłany na dwa lata do 
Wyższej Szkoły Wojennej we Francji. Po
wrócił do Polski w 1923 roku. Dwa lata 
później został mianowany do stopnia 

pułkownik. Tuż po powrocie otrzymał no
minację na dyrektora nauk na kursie dla 
wyższych dowódców, potem zaś praco
wał w sztabie. 

W 1926 r., jako szef sztabu wojsk 
wiernych rządowi RP, dowodził działa
niami obronnymi wokół Belwederu, na
stępnie ochraniał ewakuację rządu do 
Wilanowa (zamach majowy). Mimo 
tych zawirowań politycznych, Marsza
łek nadal widział w nim doskonałego do
wódcę. 

W 1934 r. został mianowany genera
łem brygady, dowodząc Wołyńską Bryga
dą Kawalerii w Brodach. Krótko przed 
wybuchem I I wojny światowej otrzymał 
dowództwo Nowogrodzkiej Brygady Ka
walerii w Baranowiczach, która już 
w czasie działań wojennych weszła 
w skład Armii Modlin. Walczył także 
z Niemcami pod Działdowem dowodząc 
8 i 20 dywizją piechoty. W walce pod 
Płockiem został ranny, ale dalej dowo
dził, organizując obronę Warszawy. Zmu
szony do odwrotu przedzierał się aż pod 
Lwów, gdzie okrążony przez Niemców 
i Sowietów, próbował negocjować z So
wietami, ale podstępnie został aresztowa
ny. Część jego wojska przedarła się do 
Węgier, a reszta trafiła do niewoli so
wieckiej. 

Będąc rannym, został osadzony 
w więzieniu na Łyczakowie. Sowieci 
wiedząc, że był w wojsku carskim, że 
świetnie mówi po rosyjsku, proponowali 

mu wstąpienie do Armii Czerwonej, ale 
generał stanowczo odmówił. W więzie
niu lwowskim pozostał do lutego 
1941r, następnie został przewieziony do 
Moskwy, do więzienia na Łubiance. 

Przebywając w więzieniach Łycza
kowa i Łubianki, mimo bardzo złego 
traktowania, bliski śmierci, władze 
NKWD na jego prośbę dostarczali mu 
książki Marksa, Engelsa, Lenina. Moim 
zdaniem, chęć studiowania tak ważnej 
dla komunistów literatury dawała na
dzieję enkawudzistom, że ulegnie on re
socjalizacji i przejdzie na ich stronę. 
Był to na pewno sposób ze strony gene
rała na ratowanie życia. I prawdopodob
nie to zadecydowało, że nie podzielił 
losu oficerów w Katyniu. 

W więzieniu na Łubiance doszło do 
zdarzenia, o którym opowiadał generał 
po wojnie: „Kiedy jednak sowieccy 
strażnicy więzienni zerwali mi medalik 
z Matką Boską Częstochowską i pode
ptali go na moich oczach, byłem wstrzą
śnięty. Czułem Jej ciągłą opiekę nad 
sobą i im więcej słyszałem koło siebie 
śmiechu, tym głębiej utwardzała się wia
ra". 

Jakie były dalsze losy generała? 
W dniu 14 sierpnia 1941 r. została 

podpisana umowa polsko-sowiecka, co 
pozwoliło na tworzenie się Armii Pol
skiej w ZSRR. Stalin był przerażony 
gwałtownym uderzeniem niemieckim 
i błyskawicznym marszem Niemców 

Generał Anders wraz z wicepremirem Atlee. Latem 1944 roku 
Fot. Wikipedia.pl 

http://Wikipedia.pl
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Płyta nagrobna gen. Andersa pod Monte Cassino. Fot. Wikipedia.pl 

w głąb ZSRR i godził się na wszystko, aby ratować swoją skó
rę. To świadczy dobitnie o tym, że komuniści sowieccy, nieugię
ci i bezczelni, w obliczu zagrożenia byli mali i żałośni. Na 
podstawie tej umowy generał został zwolniony i natychmiast 
przystąpił do organizowania Wojska Polskiego na terenie 
ZSRR. Armia ta miała być wyposażona przez Sowietów 
w broń z dostaw brytyjskich. Siedziba polskiego sztabu mieści
ła się w Buzułuku koło Kujbyszewa, gdzie Sowieci 
szkolili przyszłe kadry polskiej bezpieki. 

Na wieść o tym, z całego ZSRR zaczęli tłumnie 
napływać, tak żołnierze polscy, jak i ludność cywilna 
z dziećmi do punktów koncentracji, aby dostać się do 
Armii Andersa. 

Generał szybko przekonał się, że Sowieci, mimo 
zawartej umowy, robią wszystko, aby utrudnić formo
wanie się Wojska Polskiego. Zaczęło brakować broni, 
żywności, umundurowania, ale generał był nieustępli
wy. Zaczął się upominać u Stalina o oficerów, którzy 
w 1939 r. dostali się do niewoli sowieckiej. Otrzymy
wał niejasne i pokrętne odpowiedzi. Wieść o odkryciu 
Katynia przez Niemców, sparaliżowała generała. Ale 
mimo tych strasznych wieści nie ustąpił. Już w listo
padzie 1941 r. Armia Polska liczyła 40 tys. żołnierzy. 
Pod koniec 1941 r. generał zaczął myśleć o wyprowa
dzeniu swych oddziałów z ZSRR do Persji. 

Gdy w marcu 1942 r. Sowieci drastycznie ograni
czyli dostawy broni i żywności, generał wykorzystał 
okres, kiedy Armia Czerwona wycofywała się pod na
porem Niemców i otrzymał zezwolenie od Stalina na 
ewakuację części wojsk do Iranu. 

W marcu 1942 r. ewakuacja objęła 45 tys. ludzi, 
co czwarty był cywilem, zaś w sierpniu 1942 r. 
z ZSRR wyprowadzono 115 tys. Polaków, w tym 
75 tys. żołnierzy, a pozostałe 40 tys. to cywile, kobie
ty i dzieci. 

Początkowo Rząd RP w Londynie był przeciwny 
zaistniałej sytuacji, ale generał nie miał żadnych wąt
pliwości co do słuszności tej decyzji. Wiedział bardzo 
dobrze, że Polacy pozostawieni w ZSRR nie przeżyli
by do końca wojny. Oni byli przeznaczeni na zagładę. 

Pozostała część Polaków, która nie zdążyła wyje
chać z ZSRR z Armią Andersa, została wcielona do 
wojska i walczyła pod dowództwem ZSRR. 

Losy dzieci i kobiet, które wyszły z ZSRR 
w 1942 r. opisuje bardzo dokładnie uczestniczka 
tej drogi - Alicja Bober w książce, pt. „Życie au-1 
torem", wydanej przez Miejską i Powiatową Bi¬
bliotekę Publiczna w ramach serii ,,Varia' 
Kolbuszowskie". Polecam tę pozycję młodemu 
pokoleniu. Można się z niej dowiedzieć ile tra
gicznych chwil przeżyło moje pokolenie i jak 
straszny był komunizm. 

Pod koniec 1943 r. I I Korpus Polski, pod wo-1 
dzą generała Andersa, walczył na frontach za-| 
chodnich, zdobył Monte Cassino, gdzie dziś 
znajduje się cmentarz polskich żołnierzy, pole
głych w tej jednej z największych bitew I I wojny 
światowej. 

Po zakończeniu wojny generał Anders nie 
wrócił do Polski, pozostał na obczyźnie, ponie
waż znając dokładnie ustrój komunistyczny wie
dział, że w Polsce Ludowej zostałby 
zamordowany, jak wielu tych, którzy powrócili 
po wojnie do kraju. 

Generał Władysław Anders zmarł na obczyź
nie w 1970 r. Został pochowany wśród swoich żołnierzy na 
cmentarzu Monte Cassino. 

W dniu Święta Niepodległości, w 1995 r., został pośmiert
nie odznaczony Orderem Orła Białego za walkę o Wolną i Nie
podległą Polskę. 

MIECZYSŁAW GODLEWSKI 

o o 

http://Wikipedia.pl


Z biura poselskiego... 

WYWIAD Z POSŁEM RP ZBIGNIEWEM CHMIELOWCEM 
Redakcja: Panie Pośle, zbliża się połowa kadencji obec

nego parlamentu. Ze strony internetowej dowiedzieliśmy 
się, że 79 razy wystąpił Pan z interpelacjami, wypowiedzia
mi i zapytaniami. Jak Pan ocenia te dwa lata, jeśli chodzi 
o pracę parlamentarną, i które z tych interpelacji, zapytań, 
były dla Pana najważniejsze? 

Zbigniew Chmielowiec: Trudno jest mi ocenić czy była to 
duża, czy wystarczająca ilość. Ja osobiście uważam, że jak na 
pierwsze dwa lata mojej pracy, jako debiutanta w Sejmie, ilość 
ta jest zadowalająca. 

Jeśli chodzi o zapytania i interpelacje myślę, że najważniej
sze z nich dotyczyły linii kolejowej na odcinku Rzeszów - Oci-
ce, na której, jak wszyscy wiemy, od dwóch lat trwają prace. 
Natomiast jeśli idzie o budowę dużej obwodnicy w Kolbuszo
wej niestety niewiele poszło do przodu, jednak jest sygnał w mi
nisterstwie i w generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, 
że jest ona Kolbuszowej niezbędna. Nie tak dawno mieliśmy 
spotkanie z Panem dyrektorem Kotlarkiem i sprawę tę porusza
liśmy. Myślę, że te dwie interpelacje i zapytania z punktu widze
nia Kolbuszowej i powiatu kolbuszowskiego były 
najważniejsze. 

Red.: Pana zapytania i interpelacje dotyczyły 
bezpośrednio naszego regionu, jak również poruszały spra
wy odnoszące się do problemów ogólnopaństwowych. Jak 
Pan poseł uważa, które z tych ogólnych dla Polski były naj
ważniejsze? 

Z. Ch.: W swoich wypowiedziach i interpelacjach porusza
łem wiele spraw. Nie wiem, które z nich są najważniejsze jeśli 
chodzi o skalę całego kraju, natomiast były tu interpelacje doty
czące między innymi przechodzenia nauczycieli na wcześniej
sze emerytury, zapytania dotyczące ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, również interpelacje dotyczące dostępu do 
niezawodnej opieki dla Polaków przebywających za granicą, 
więc ten przekrój był dość duży. Również były interpelacje do
tyczące pielęgniarek oraz szkód wyrządzanych przez zwierzy
nę łowną na terenach naszego województwa. Składałem także, 
ale niestety bez większego odzewu, interpelacje, które niejedno
krotnie były poruszane na zebraniach wiejskich, dotyczące przy
znawania dodatków do emerytur dla sołtysów czy strażaków. 
Dla strażaków został przygotowany projekt ustawy z tym, że 
niestety nie wiem czy ten Sejm zdąży jeszcze coś w tej sprawie 
zrobić. 

Jest jeszcze jedna rzecz, która w tej chwili, że tak powiem, 
jest „na topie", a dotyczy budowy nowych obiektów sporto
wych, związanych z organizowaniem przez Polskę Mistrzostw 
Europy 2012. Z kolei jedna z moich ostatnich interpelacji doty
czyła wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze 
wsi dzięki dostępowi do Internetu. 

Red.: Złożył Pan również kilka oświadczeń, między in
nymi oświadczenie w rocznicę urodzin „Rudego" - Janka 
Bytnara. Jak Pan sądzi, jaką wagę mają takie oświadczenia 
składane w Sejmie? 

Z. Ch.: Powiem szczerze, że to było dla mnie chyba najbar
dziej trudne emocjonalnie oświadczenie ze względu na to, że Ja
nek Bytnar urodził się w Kolbuszowej. Po zakończonej 
interpelacji marszałek Komorowski, który prowadził wtedy po
siedzenie Sejmu, zwrócił się do mnie słowami, które wskazywa
ły, że zna on historię naszego kolbuszowskiego bohatera. 
Wtedy zrobiło mi się tak bardzo przyjemnie. Jest rzeczą waż

ną, by podkreślać dumę ze swoich korzeni. 
Red.: Panie Pośle, jak Pan uważa, co jest najważniej

sze dla naszego regionu na najbliższe lata? 
Z. Ch.: Mówiąc o regionie mamy na myśli całe Podkarpa

cie, czyli nie tylko powiat kolbuszowski, gdyż jest on jednym 
z elementów całego regionu. Wiele rzeczy jest robione, uwa
żam, że niektóre z nich są czynione troszeczkę za wolno, jak 
np. budowa lotniska w Jasionce, ale tu termin oddania może 
przesunąć się o miesiąc czy dwa. Niemniej jednak inwestycja 
ta będzie się toczyć i nic, moim zdaniem, jej nie grozi. 

Kolejna sprawa to oczywiście budowa autostrady A4, 
gdzie prace przygotowawcze naszego województwa trwają, na
tomiast nie ma jeszcze wykonawców. Dopiero po otwarciu bu
dowy mieszkańcy naszego regionu przekonają się, że ta 
inwestycja idzie do przodu. Ważna jest budowa drogi SI9, łą
czącej granicę południową naszego kraju z północną. Czwartą 
inwestycją, która dotyczy już również naszego powiatu, to jest 
budowa linii kolejowej Warszawa - Rzeszów. Ta ostatnia inwe
stycja, jak większość wie, jest już realizowana, ale do końca 
potrzebne są jeszcze duże nakłady finansowe. Na szczęście 
jest ona brana pod uwagę przy inwestycjach realizowanych 
pod kątem Mistrzostw Europy 2012 jako najkrótsze połączenie 
Warszawy z Lwowem. 

Red.: Proszę nam jeszcze przybliżyć co się Panu przy
niosło największą satysfakcję i jakie środki udało się pozy
skać dzięki Pana interwencjom. 
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Z. Ch.: Mam satysfakcją z tego co zrobiliśmy. Oczywiście 
jeśli chodzi o środki finansowe na budowę linii kolejowej Rze
szów - Warszawa, to była tutaj wspólna praca wszystkich parla
mentarzystów z Podkarpacia, bo środki z budżetu państwa jest 
bardzo ciężko uzyskać bez współpracy z innymi koleżankami 
i kolegami posłami. Jeśli chodzi o bardziej lokalne inwestycje 
to bardzo się cieszę, że w latach 2006-2007 na modernizacją 
drogi wojewódzkiej z Kolbuszowej do Sędziszowa, która jest 
w fatalnym stanie, pójdzie łącznie ponad 3 min złotych. Bar
dzo mocno o to zabiegałem, a dzięki współpracy z poprzednim 
i obecnym marszałkiem udało się środki na tą drogę skierować. 
Udało się również pozyskać ponad 6 min zł na odnową drogi, 
wraz z chodnikami, w miejscowości Kolbuszowa Dolna na dro
dze krajowej. Również, dzięki współpracy z samorządem lokal
nym, miasto otrzyma ok. 560 tyś. euro na termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej. Projekt ten został pozytyw
nie rozpatrzony i myślę, że w ciągu niedługiego czasu inwesty
cje w tym zakresie się rozpoczną. Oprócz tego, dzięki 
współpracy ze wszystkimi gminami, nie tylko naszego powia
tu, ale również stalowowolskiego i mieleckiego, udało nam się, 
wspólnie ze starostwem, ściągnąć na teren tych trzech powia
tów 1,5 min zł na usuwanie skutków powodzi z lat ubiegłych, 
gdzie wcześniej taka kwota nigdy, zwłaszcza w budżecie powia
tu kolbuszowskiego, nie miała miejsca. 

Jestem wiceprzewodniczącym parlamentarnego zespołu 
strażaków i również moje dobre stosunki z Komendantem 
Głównym Straży Pożarnej - poprzednim i obecnym -
zaowocowały tym, że 19 jednostek straży pożarnej powiatu kol
buszowskiego, rzeszowskiego, mieleckiego i niżańskiego otrzy
mało dotacje. Dla strażaków każda złotówka jest ważna i oni 
potrafią dobrze ją wykorzystać, bardzo z tego powodu również 
się cieszę. 

Natomiast nie tylko infrastruktura czy strażacy, ale rów
nież instytucje kultury skorzystały ze środków będących w dys
pozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jak np. 
Kolbuszowski Skansen czy Gmina Biblioteka Publiczna w 
gminie Cmolas. Udało się też zdobyć środki na zakup strojów 

dla kapeli Władysława Pogody, kapeli Widelanie oraz kapeli 
Górniacy. 

Pozyskaliśmy również środki z ministerstwa sportu. Nie j 
jest to duża kwota - 2.400.000 zł, lecz mam nadzieję, że zna¬
cząco wspomoże budowę kolbuszowskiego basenu. Nie' 
chciałbym być tutaj nieskromny, ale parafie rzymsko - katolic
kie w naszym powiecie, które mają zabytkowe kościoły wpisa
ne do rejestru zabytków, nie będę wymieniał miejscowości, bo 
mieszkańcy i proboszczowie o tym wiedzą, otrzymały dofinan- j 
sowanie z ministerstwa kultury, które łącznie wynosi ponad I 
750.000 zł i jest to dość duży zastrzyk finansowy dla tych para-1 
fii, a równocześnie pomoc dla mieszkańców tych wsi. 

Jest jeszcze wiele różnych rzeczy, natomiast chciałem po
wiedzieć, że należy mówić nie tylko o sukcesach, ponieważ 
oczekiwania mieszkańców są większe, natomiast osobiście 
uważam, że przez te dwa pierwsze lata nie jest to najgorszy 
wynik, tym bardziej, że w pierwszym roku pracy w parlamen
cie musiałem się dużo nauczyć. Jest to zupełnie inna praca niż 
w samorządzie lokalnym, a doskonale wszyscy czytelnicy 
„Ziemi Kolbuszowskiej" wiedzą, w jakiej kadencji Sejmu 
przyszło pracować, ale takie są zasady demokracji, tak został 
ukształtowany ten parlament. Na początku było mi bardzo cięż
ko się odnaleźć, jednak z biegiem czasu nabywa się doświad
czenia. 

Red.: Jakie Pan ma plany w przypadku skrócenia ka
dencji Sejmu? 

Z. Ch.: Jeżeli dojdzie do skrócenia kadencji, to na 95% bę
dę kandydował w następnych wyborach, ponieważ osobiście 
uważam, że jak na debiutanta, w trakcie tych dwóch burzli
wych lat trwania kadencji Sejmu, nie przyniosłem wstydu so
bie ani tym, którzy na mnie głosowali. Oczywiście zawsze 
można powiedzieć, że można było zrobić więcej, tym niemniej 
uważam, że ten wynik nie jest najgorszy. 

Red.: Dziękujemy za rozmowę. 
Z. Ch.: Ja również dziękuję redakcji oraz wszystkim czy

telnikom „Ziemi Kolbuszowskiej" i życzę wszystkie najlepsze
go. 

OGŁOSZENIE 
Rolnicy produkujący Metodami Ekologicznymi 

Firma „BIO - CONCEPT PLUS" 
Andrzej Brzyski 

(37 - 530 Sieniawa, ul. Rynek 1) 

podejmie współpracę z rolnikami produkującymi metodami ekolo
gicznymi w dziedzinie produkcji i skupu ekologicznych: 
1. Truskawek, porzeczek, malin, aronii, jeżyny, borówki, czarnego 
bzu, itp. 
2. Jabłek, gruszek, wiśni, śliwek, itp. 
3. Pszenicy, żyta, owsa bez łuskowego, orkisz itp. 
4. Tuczników, macior, opasów, jałówek, krów, cieląt itp. 
5. Ziemniaków, cebuli, marchwi, buraka czerwonego, dym, rabarbaru 
itp. 
ó.Orzechów włoskich itp. 

Współpraca moja z Państwem jest ukierunkowana na długofalo
wą i korzystną dla Państwa działalność w uzyskaniu wysokiej ce
ny za wyprodukowane ekologiczne produkty rolne. 

Moje długoletnie doświadczenie w dziedzinie ekologii daje duże możli
wości eksportu produktów ekologicznych do Niemiec, Holandii, Da
nii , Francji, Austrii i innych krajów Europy Zachodniej. 
Jestem gotowy pomóc Państwu w dziedzinie rozwoju produkcji ekolo
gicznej w Państwa gospodarstwach oraz zaopatrzeniu w ekologiczne 
środki produkcji, pasze, nawozy, a także w przygotowaniu dokumen
tów w pozyskiwaniu środków finansowych z Unii Europejskiej. 

Moja firma prowadzi również skup owoców konwencjonalnych od 
rolników będących w okresie przestawiania 

Atuty mojej firmy: 
- wysoka, opłacalna dla rolnika cena za ekologiczne produkty 
- bezpośrednia płatność za ekologiczne produkty 
- przelew w terminie do 14 dni 
- pełny zbyt na produkty ekologiczne na rynkach zachodnich 
- pełna bezpłatna obsługa w dziedzinie doradztwa dla gospodarstw 
współpracuj ących 
- kreatywność i profesjonalizm załogi mojej firmy 

Jeżeli Państwo uznacie, że współpraca z moją firmą będzie Państwa 
satysfakcjonować, jestem otwarty i oferuję spotkanie w terminie wy
znaczonym przez Państwa. 

Życzę Państwu bardzo wysokich plonów, bardzo dobrych cen i za
dowolenia z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. 

Z poważaniem 

PREZES BIO - CONCEPT PLUS ANDRZEJ BRZYSKI 

Adres: 
Bio - Concept Plus Andrzej Brzyski 
37 - 530 Sieniawa 
ul. Rynek 1 
Tel/Fax-(016) 6228545, 
kom: 605 304 850 lub 668 014 673 



WYDARZENIA. . . 

WAKACJE W ŚWIETLICY PKPS 
Pięćdziesięcioro dzieci z terenu kolbuszowskiej gminy, uczestniczyło 

w ciągu ostatniego miesiąca w zajęciach wakacyjnych świetlicy profi-
laktyczno - wychowawczej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 

Pięćdziesięcioro dzieci z terenu kol
buszowskiej gminy uczestniczyło, w cią
gu ostatniego miesiąca, w zajęciach 
wakacyjnych świetlicy profilaktyczno-
wychowawczej Polskiego Komitetu Po
mocy Społecznej. W ramach letnich spo
tkań dzieci mogły liczyć na gry, zajęcia 
plastyczne i zabawy sportowe. Nie zabra
kło wyjazdów poza miasto. Dzieci spoty
kały się w świetlicy od poniedziałku do 
piątku z samego rana, a wychodziły póź

nym popołudniem. 
W głowach pełno wrażeń, a na twa

rzy szeroki uśmiech. Takie miny to nie 
rzadkość, szczególnie gdy są wakacie. 
Nie brakuje ich na buziach dzieci, które 
uczestniczyły w zajęciach letnich w świe
tlicy profilaktyczno-wychowawczej 
PKPS-u. W czwartek o swoich wraże
niach i wspomnieniach z wakacji opowie
działy włodarzom miasta oraz 
kolbuszowskiemu parlamentarzyście. 

Tego dnia Burmistrz przekazał świetlicy 
bardzo przydatny prezent. Urządzenie 
biurowe z funkcjami kopiowania, kolo
rowego skanowania, drukowania i fakso
wania. „Pieniądze na zakup tego 
urządzenia otrzymaliśmy w darze od 
władz niemieckiego miasta Apensen, 
które jest miastem partnerskim dla Kol
buszowej" - poinformował burmistrz 
Jan Zuba. „Prezydium Rady Miejskiej 
zdecydowało, że kserokopiarka trafi wła
śnie do świetlicy PKPS-u" - dodał bur
mistrz. 
„Nowe urządzenie, przyda się przede 
wszystkim do kopiowania czy drukowa
nia materiałów przydatnych w trakcie 
zajęć z dziećmi" informuje Anna Roz-
mus, dyrektor świetlicy. „W ciągu roku 
szkolnego opiekujemy się ok. 35 osoba
mi. Dzieci przychodzą ze szkoły, aby od
rabiać tu lekcje lub po prostu pobawić 
się czy spędzić czas w gronie kolegów. 
To ważne, bo wiele z nich pochodzi z ro
dzin dysfunkcyjnych" dodaje pani Roz-
mus. 

Po pełnym wrażeń lipcu, w sierpniu 
mury świetlicy trochę opustoszeją. We 
wrześniu powrót do szkoły i na zajęcia 
profilaktyczno-wychowawcze. Jednak 
póki co, został jeszcze miesiąc wakacji. 
„Życzę wszystkim dzieciom słonecznej 
pogody na resztę letniego wypoczynku" 
- dodał w trakcie czwartkowego spotka
nia poseł Zbigniew Chmielowiec. 

SYLWIA TĘCZA 

W 2008 ROKU W KRAJOWEJ SIECI POPŁYNIE GAZ SPOD KOLBUSZOWSKIEJ ZIEMI. 

Złoża gazu ziemnego, które odkryto na terenie Kupna koło Kolbuszowej, wystarczą do 2023 roku. Ich wydo
bycie zacznie się najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Jak wyliczono, przez ten czas spod kolbuszow

skiej ziemi zostanie wydobyte ok. 176 min m3 tego surowca. Obecnie trwają prace projektowe na 
wykonanie stacji uzdatniania gazu. Gotowe do pracy są już odwierty, przez które popłynie paliwo. 

Głównym inwestorem, zajmującym 
się realizacją całego przedsięwzięcia, 
jest Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo w Warszawie. 
Inwestycja jest realizowana na działkach 
aż sześciu miejscowości: Bukowca, 
Kupna, Widełki, Porąb Kupieńskich, 
Kolbuszowej Górnej i Bud 
Głogowskich. Jednak trasa rurociągów, 
które zostaną ułożone na głębokości ok. 
1 metra, a także ośrodek zbioru gazu, 
znajdują się na terenach upraw rolnych, 
a w niewielkiej części leśnych: „ Nasz 
region to prawdziwa kopalnia tego 

surowca W naszych okolicach 
zagospodarowano już np. złoże gazu 
ziemnego koło Sędziszowa 
Małopolskiego" informuje Kazimierz 
Kret, inspektor ds. ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej. „Nie ma się jednak co 
łudzić, że wpłynie to na zmniejszenie 
opłat za gaz. Nie wykluczone jednak, że 
gmina, za koncesję na wydobycie 
w Kupnie, którą PGNiG otrzymało od 
Ministra Środowiska, dostanie środki. 
Gaz ze złoża w Kupnie wydobywany 
będzie poprzez dwie studnie, następnie 

gazociągiem, o długości ok. 5 km, 
będzie przesyłany do systemu sieci 
krajowej. Nie jest to inwestycja, która 
powinna budzić jakiekolwiek obawy 
mieszkańców, ani mieć negatywny 
wpływ na stan środowiska" uspokaja 
Kazimierz Kret. 

Emisja gazu ziemnego do atmosfery 
może wystąpić tylko w sytuacji 
poważnej awarii. Gaz nie zawiera 
w swoim składzie związków siarki. 
Składa się z metanu i azotu, tym samym 
nie stanowiąc zagrożenia. 

SYLWIA TĘCZA 
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50 LAT MINĘŁO... 

50 lat minęło... m.in. tak śpiewali 
sobie w sobotę, 21 lipca, na kolbuszow-
skim rynku, uczestnicy imprezy, zorga
nizowanej przez grupę absolwentów 
kolbuszowskiego Liceum, rocznik 
1976. Spotkanie odbyło się z okazji 
ich 50-tych urodzin. Ale dla świętują
cych była to również okazja do spotka
nia się ze znajomymi ze szkolnej ławy. 

Około 20 osób uczciło swoje 50-te 
urodziny. Krótką imprezę na rynku oraz 
koncert Orkiestry Dętej zorganizowała 
z tej okazji grupa absolwentów z kolbu
szowskiego Liceum Ogólnokształcące
go. Spotykają się średnio co 5 lat. „Już 
za czasów liceum mieliśmy mnóstwo po
mysłów. Byliśmy wesołą i przebojową 
klasą. Do dziś wielu z nas utrzymuje ze 
sobą kontakt. Rok temu hucznie obcho
dziliśmy 30 - lecie naszej matury. 
W tym roku postanowiliśmy uczcić 50 
rocznicę naszych urodzin" - mówi Euge
niusz Janczyk, jeden z członków komite
tu organizacyjnego sobotniej imprezy. 

Wspólne biesiadowanie rozpoczęło 
się na kolbuszowskim rynku, kilka mi
nut po 17, przy dźwiękach Orkiestry Dę
tej Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Kolbuszowej. Wielu z uczest
ników po raz pierwszy od wielu lat zoba

czyło swoich kolegów z czasów 
Liceum. 

Po gorących przywitaniach i krót
kich wspomnieniach 50-latkowie uroczy
ście zorganizowali krótki przemarsz po 
alejkach rynkowych. Wśród jubilatów po
jawiły się transparenty, a na nich m.in. ha
sła: „Pięćdziesięciolatek to też 
człowiek", „Mimo 50 jesteśmy na 
100%", „Życie zaczyna się po pięćdzie

siątce", „50=półmetek", „Klękajcie na
rody mamy złote gody". Spotkanie na 
rynku zainteresowało wielu przechod
niów, również tych młodszych. Nie za
brakło tam również najważniejszego 
50-latka w mieście, burmistrza Kolbu
szowej Jana Zuby. Obecny był również, 
nieco starszy, poseł Zbigniew Chmielo
wiec. 

SYLWIA TĘCZA 

KRONIKA POLICYJNA KPP KOLBUSZOWA 

WYPADEK DROGOWY 
10 sierpnia, około 19.00, dyspozytor 

pogotowia ratunkowego w Kolbuszowej 
powiadomił oficera dyżurnego Komen
dy Powiatowej Policji w Kolbuszowej 
o przywiezieniu przez załogę karetki 47-
letniego mężczyzny, uczestnika zdarze
nia drogowego. W toku czynności poli
cjanci ustalili, że około południa ranny 
mężczyzna, kierując motorowerem mar
ki Keeway, jadąc drogą w miejscowości 
Dzikowiec, nagle stracił panowanie nad 
pojazdem. Motorowerzysta przewoził 
swoją 10-letnią córeczkę. Dziecko wy
szło z wypadku bez szwanku, zaś pecho
wy kierowca, ze złamanym podudziem, 
trafił do szpitala. Badanie zawartości al
koholu w organizmie kierującego wyka
zało, że był trzeźwy. 

KRADZIEŻE I W Ł A M A N I A 
6 sierpnia do Komendy Powiatowej 

Policji w Kolbuszowej zgłosiła się 45-let-
nia mieszkanka powiatu kolbuszowskie
go. Kobieta powiadomiła, że 
w godzinach nocnych nieznany sprawca, 
wykorzystując jej nieuwagę skradł jej to

rebkę, w której znajdowały się dokumen
ty, karty bankowe, telefony komórkowe 
oraz pieniądze. Pokrzywdzona w jednej 
chwili utraciła mienie o wartości około 
2.900 złotych. 

Rankiem, 8 sierpnia, przedstawiciel 
Autonomicznej Młodzieżowej Sekcji Pił
ki Nożnej „Hetman" z Zamościa powia
domił kolbuszowską policję o kradzieży 
strojów sportowych. Do zdarzenia do
szło pomiędzy 6 a 7 sierpnia br. na tere
nie stadionu sportowego 
w Kolbuszowej. Nieznany sprawca 
skradł 18 kompletów strojów sporto
wych, pozostawionych na hotelowym ko
rytarzu. Wartość utraconego mienia 
zgłaszający oszacowali na około 2.000 
złotych. 

8 sierpnia, około 17.00, 19-letnia 
mieszkanka Sokołowa Małopolskiego po
wiadomiła, że w godzinach popołudnio
wych, w czasie spożywania alkoholu na 
terenie Raniżowa, została okradziona. 
Nieznany sprawca, korzystając z nieuwa
gi zgłaszającej, skradł jej torebkę, w któ

rej znajdował się dowód osobisty oraz 
karta bankomatowa. Niezwłocznie po 
zgłoszeniu policjanci podjęli czynności 
i zatrzymali 20-letniego mieszkańca po
wiatu kolbuszowskiego, który okazał się 
sprawcą kradzieży. 

8 sierpnia, około 15.00, mieszkanki 
jednego z kolbuszowskich bloków wpu
ściły do domu ekipę remontową, która 
miała dokonać naprawy instalacji. Do
piero po wyjściu „hydraulików" kobiety 
zorientowały się, ze padły ofiarą zło
dziei. Pod pretekstem napraw mężczyź
ni skradli pokrzywdzonym pieniądze 
oraz biżuterię, których ogólną wartość 
oszacowano na około 4.000 złotych. 

W nocy, 10 sierpnia, pracownicy 
agencji ochrony powiadomili policjan
tów o włamaniu do „Delikatesów" 
w Majdanie Królewskim. Ustalono, że 
sprawcy wyłamali drzwi do pomiesz
czeń sklepowych i skradli papierosy róż
nych gatunków. Straty oszacowano na 
kwotę około 8.000 złotych. 
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Mam zaszczyt zaprosić 
Szanownych Mieszkańców Powiatu Kolbuszowskiego 

na uroczystą Mszę Świętą, odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
na budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. 

ku czci pamięci żołnierzy z terenu Powiatu Kolbuszowskiego poległych w 1944r. 
w II Korpusie Polskim podczas Bitwy o Monte Cassino: 

ppor. Jana Babiuch (ur. w Cmolasie 10.10.1915r. śp. 17.05.1944r.), 
sap. Michała Posłuszny (ur. w Hadykówce 22.06.1912r. śp. 19.05.1944r.), 

strz. Franciszka Smolak (ur. w Turzy 29.04.1910r. śp. 17.05.1944r.) 
oraz pamięci tych wszystkim, którzy walczyli w Bitwie o Monte Cassino. 

To historia zadecydowała, że uroczystości odbywają się właśnie tu, w Kolbuszowej. Wrześniowe ob
chody to wielkie wydarzenie w historii naszego Powiatu Kolbuszowskiego, a obecność Szanownych 

Państwa nada im wyjątkową rangę oraz wymiar ogólnopolski i nie boję się tego powiedzieć - świato
wy. XIX - wieczny poeta i publicysta Kornel Ujejski w jednym ze swoich wierszy zamieścił refleksyj

ne słowa poświęcone tym wszystkim, którzy oddali swe życie za wiarę i wolność: 

„Nie ginie, kto za wiarę i wolność umiera. A jednak grób zarasta, pamięć się zaciera - To 
ff f * w I ł smutno!". 

Władze Powiatu KoHuszowskiego z inspiracji dr inż. Stanisława Kosiorowskiego - Rodaka -
Przyjaciela Powiatu, pracownika naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 

postanowiły zrobić wszystko, aby nie było smutno i nie zatarła się pamięć o tych synach Ziemi Kollbu-
szowskiej, którzy przed ponad sześćdziesięcioma trzema laty brali udział w bitwie o Monte Cassino. 
Zginęli oni w tej jednej z najkrwawszych bitew II Wojny Światowej. O to aby ich groby nie zarosły 
zadbali ich towarzysze walki - żołnierze dowodzeni przez Gen. Władysława Andersa oraz Włosi 

if C"*\ I budując dla nich cmentarz na Monte Cassino. ^Ł^K \ j _ \1 

1I Nasza pamięć ma wydobyć ich postacie z mroków niepamięci i przyczynić się do tego, aby byli oni 
znani nie tylko najbliższym, ale by ich życie i bohaterska śmierć na polu chwały była znana szerokie
mu ogółowi, nie tylko lokalnej społeczności. Aby pamięć o nich mogła być przekazywana następnym 

pokoleniom i dostarczyła pięknych wzorców wychowawczych. 

Rok 2007 Senat Rzeczpospolitej ogłosił rokiem Generała Władysława Andersa. W naszej po
wszechnej świadomości Generał Anders funkcjonuje głównie jako dowódca 2.Korpusu - szczególnie 
w zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Rola, jaką odegrał, stawia go pośród najbardziej zasłużonych 

żołnierzy i patriotów polskich. 
Monte Cassino stało się symbolem wszystkich polskich bitew i wszystkich polskich zwy¬

cięstw. 

Wrześniowa uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy zbiega się z 68 rocznicą bitwy o Kollbuszo-
wę. Żołnierze z kampanii wrześniowej, którzy tu polegli 9 września 1939r.spoczywają w zbiorowej 

mogile na kolbuszowskim cmentarzu. 
O ddajmy hołd wszystkim żołnierzom Armii „Kraków", którzy zginęli w kolbuszowskiej 

bitwie, wspomnianym żołnierzom z Bitwy o Monte Cassino, oraz bezimiennym bohaterom. 

Pozwolę sobie przytoczyć słowa Jana Pawła II, wygłoszone podczas homilii 17 maja 1979r.: 
„Na Monte Cassino - walczył żołnierz polski, tu ginął, tu przelewał swoją krew z myślą o Ojczyźnie, 

która dla nas jest tak bardzo umiłowaną Matką, właśnie dlatego, że miłość do niej tylu domaga się 
ofiar i wyrzeczeń (... ) Przez swoją ofiarę z życia i daninę krwi tam złożoną kładli nasi Rodacy podwa¬
liny pod nową Europę, wierną swojej chrześcijańskiej tradycji, świadomą swoich duchowych korzeni 
i bardziej zjednoczoną. Niechaj pamięć o tej Bitwie trwa nieustannie w obecnych i przyszłych pokole
niach. Jest ona bowiem dla nas wielMm wyzwaniem na drodze kształtowania życia społecznego w no¬

wej rzeczywistości. Życia opartego na nauce Ewangelii i tysiącletnim dziedzictwie duchowym 
naszego Narodu..." 

Wierni słowom Jana Pawła II wpisujemy się w utrwalenie pamięci przyszłych pokoleń Powiatu Kol-
buszowskiego. Obejmujemy naszą modlitwą żołnierzy, którzy walczyli pod Monte Cassino, ich rodzi¬

ny oraz wszystkie sprawy naszej Ojczyzny. 
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i Starosta kolbuszowski 
Józef Kardy ś 
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Dzięki inicjatywie dr inż. Stanisława Kosiorowskiego - Rodaka - Przyjaciela Powiatu, pracownika 
naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Władze Powiatu na czele ze Starostą 
kolbuszowskim Józefem Kardyś - przyczynili się do upamiętnienia żołnierzy z terenu Powiatu 

Kolbuszowskiego, którzy polegli w 1944r. w I I Korpusie Polskim podczas Bitwy o Monte Cassino. 

KOLBUSZOWSCY UCZESTNICY 
BITWY O MONTE CASSINO 

Podporucznik Jan Babiuch to jedyny oficer Wojska Polskie
go, związany miejscem urodzenia z kolbuszowską ziemią, który zgi
nął w bitwie o Monte Cassino. Do tej pory niestety jest to postać 
prawie wcale nieznana nawet wśród mieszkańców jego rodzinnej 
wioski. Poległ na polu chwały, w jednej z najkrwawszych bitew 
II Wojny Światowej, oddając swe młode życie za Ojczyznę. 

Saper Michał Posłuszny urodził się w Hadykówce, w wiosce, 
która od początku swoich dziejów, tj. od drugiej połowy XVIII w., 
zawsze była związana z parafią Cmolas. Wieś ta jest położona 
w gminie Cmolas, w powiecie kolbuszowskim. Co do dokładnej da
ty urodzenia Michała Posłusznego istnieją pewne rozbieżności. 
W dokumentach wojskowych zapisano, że urodził się 22 czerwca i 
1912r. Tymczasem w księdze metrykalnej, która znajduje się 
w Urzędzie Gminy w Cmolasie odnotowano, iż urodził się on 19 • 
lipca 1912r. 

Strzelec Franciszek Smolak urodził się 29 kwietnia 191 Or. | 
w Turzy jako syn Pawła i Wiktorii z Sikoro w. Całe dzieciństwo 
i młodość spędził w rodzinnej Turzy. Tu od najmniejszych lat, tak 
jak wszystkie chłopskie dzieci, musiał ciężko pracować. Niełatwe 
dzieciństwo przydało się Franciszkowi Smolakowi, kiedy to wojen
ne losy rzuciły go na bezkresne tereny Rosji sowieckiej, a następ
nie, gdy z armią dowodzoną przez gen. Władysława Andersa 
przyszło mu wędrować przez Bliski Wschód, i walczyć na Półwy
spie Apenińskim. 
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Dr inż. Stanisław Kosiorówski 

P R Z E C H O D N I U , P O W I E D Z POLSCE, 
ŻEŚMV'POLEGLI W I E -

ERZYiZ TERENU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO v 
r. W U KORPUSIE POLSKIM POD CZAS BłTW > 

O MONTE CASSINO 

osłuszn 

X 197 5 śr>. 77 V 7 9 4 4 

22 VI T912 ip. 19 V 

TUray Z9 JV 19T0 Śp. 

CZYLI W BITWJE O MONTE CASS1NC 

Kolbuszowa, dn3a 8 wrze 

Tablica pamiątkowa ku czci pamięci żołnierzy z terenu powiatu kolbuszowskiego poległych w 1944r. w II 
Korpusie Polskim podczas Bitwy o Monte Cassino — wmurowana i poświęcona 8 września 2007 roku na 

budynku Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939r. 
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Członek Zarządu Powiatu 
Fot. A. Jarosz 

Kolbuszowej - Wojciech Mroczka. 
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Z prac Zarządu Powiatu ... 

OPINIE I SPOSTRZEŻENIA CZŁONKA ZARZĄDU POWIATU 
W KOLBUSZOWEJ - WOJCIECHA MROCZKA. 

Czy mógłby Pan bliżej przedstawić i przybliżyć swoją oso
bę mieszkańcom Powiatu? 

- Jestem z urodzenia jak i z zamieszkania lipniczaninem. 
Od 17 lat pełnię funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Lip
nicy. Wcześniej przez 14 lat kierowałem oświatą w gminie Dzi
kowiec, jako Zastępca Gminnego Dyrektora Szkół oraz 
Inspektor Oświaty. W 1977 r. obroniłem pracę magisterską na 
kierunku historia w rzeszowskiej WSP. Nauki historyczne to 
moja pasja. Jestem autorem dwóch książek, oraz kilkudziesię
ciu artykułów poświęconych historii regionalnej. Żona Krysty-
na-absolwentka UMCS-u pracuje w Zespole Szkół 
w Dzikowcu. Syn Michał jest studentem IV roku Wydziału Ar
tystycznego na UMCS-ie. Córka Anna-studentka psychologii 
na KUL-u. Najmłodszy syn Tomasz jest uczniem I I klasy kol
buszowskiego LO. Od 2002 r. jestem Radnym Rady Powiatu 
Kolbuszowskiego. W kadencji obejmującej lata 2002-2006 by
łem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. W obecnej kaden
cji jestem członkiem Zarządu Powiatu. 

Pańskie wrażenia po pół roku działalności w III Kadencji 
Rady Powiatu. 

- Trudno na to pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. 
Na pewno musi cieszyć to, że tak w Radzie jak i w Zarządzie 
Powiatu widać merytoryczne podejście do problemów, jakie sto
ją przed kolbuszowskim powiatem. Nie zauważyłem, no może 
poza jednym, czy dwoma wyjątkami takich wystąpień na po
kaz, które nic nie wnoszą konstruktywnego, a ich celem jest tyl
ko to, aby dana osoba mogła zaistnieć. Musi napawać 
optymizmem wysokość kwoty środków finansowych, jaki uda
ło się zgromadzić na budowę dróg powiatowych. Dobrze się 
dzieje, że są kontynuowane remonty budynków oświatowych. 
Nie można nie zauważyć, że sukcesem zakończyła się batalia 
o włączenie Centrum Kształcenia Praktycznego do wspólnej re
alizacji projektu pod nazwą „Regionalne Centrum Transferu No
woczesnych Technologii Wytwarzania". Władze Powiatu nie 
zapominają również o upamiętnianiu tych osób z przeszłości, 
dzięki którym Polska ciągle trwa. Dlatego też zdecydowano się 
na ufundowanie tablicy poświęconej kolbuszowskim uczestni
kom bitwy o Monte Cassino, która zostanie uroczyście odsłonię
ta i poświęcona w 68 rocznicę bitwy o Kolbuszowę, w dniu 
8 września 2007r. 

Są jednak sprawy, które muszą budzić większy, lub mniej
szy niepokój. Taką sprawą jest na pewno wysokie zadłużenie 
Powiatu. Należy jednak tu podkreślić, że w ciągu ostatniego 
półrocza nie uległo ono zwiększeniu. Nie można obojętnie prze
chodzić wobec problemów nurtujących kolbuszowski szpital. 
Są to problemy, których nie da się wszystkich rozwiązać na 
szczeblu lokalnym. Chodzi tu o pomoc z zewnątrz, nie tylko w 
pozyskiwaniu środków finansowych, ale dotyczącej mądrych 
rozwiązań legislacyjnych, które by gwarantowały to, że opłaca 
się być dobrym lekarzem, nauczycielem, urzędnikiem. Nato
miast jeżeli nadal problemy te będą rozwiązywane tak jak do 
tej pory, przy pomocy niby reform, to istniejący stan rzeczy bę
dzie się tylko pogarszał. 

Jakie będą priorytety działań Powiatu na najbliższe mie¬
siące? 

- Jest kilka takich priorytetów. To przede wszystkim termi

nowe i zgodne z ustaleniami zawartymi na Konwencie Wój
tów, Burmistrza i Starosty wybudowanie odcinków dróg, na 
które są zabezpieczone środki. Niewątpliwie, dalsze pozyski
wanie środków finansowych z zewnątrz, na zadania realizowa
ne przez Powiat. Ciągłe monitorowanie jednostek 
oświatowych pod względem efektów nauczania, szpitala pod 
względem jego kondycji finansowej i zabezpieczenia warun
ków leczenia. Podejmowanie dalszych działań na rzecz pozy
skania specjalistycznego sprzętu i urządzeń dla 
kolbuszowskiego szpitala. Dochodzi do tego ścisła współpraca 
z samorządami gmin na rzecz rozwoju Powiatu. To tylko nie
które z zadań, które należy zaliczyć do ważnych. Zawsze trze
ba się jednak liczyć z tym, że może w najbardziej 
nieoczekiwanym momencie pojawić się taki problem, który 
musi być rozwiązany natychmiast. Na takie niespodzianki 
Władze Powiatu muszą być też przygotowane. 

Ze szkolnictwem jest Pan związany od zawsze, a już 
w szczególności kiedy został Pan Dyrektorem szkoły. Proszę 
powiedzieć jak ocenia Pan szkolnictwo w Powiecie Kolbu
szowskim? 

- Zawsze uważałem i podtrzymuję to, że stan szkolnictwa 
wszystkich szczebli zależy nie tyle od warunków jakie stwarza 
władza różnym typom szkół, ale przede wszystkim od ludzi, 
którzy pracują w tych placówkach. Można być spokojnym 
0 efekty nauczania, jeżeli nauczycielem zostaje pasjonat dane
go przedmiotu, dysponujący dużą wiedzą, ciągle ją poszerza 
1 to nie tylko poprzez udział w zorganizowanych formach do
kształcania, bo to dla wielu kończy się tym, że przywożą jesz
cze jedno zaświadczenie, a z wiedzą bywa różnie. Dobrze jest 
jeżeli jest to nauczyciel, który dużo czyta, gromadzi literaturę, 
poszukuje nowych opracowań ze swojej dziedziny, potrafi się 
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dzielić swą wiedzą, czy to przez publikacje, czy inne formy. 
Czy mamy takich nauczycieli w Powiecie Kolbuszowskim? Ta
cy są, ale czy jest ich wielu - to już pytanie, na które nie kusił
bym się jednoznacznie odpowiedzieć. Z przykrością muszę 
stwierdzić, że istniejący stan prawny nie zachęca do tego, aby 
być dobrem nauczycielem. Dodatki motywacyjne to w zasa
dzie fikcja. Co gorsza w naszym kraju tak już jest, że każdy 
przerastający swoją wiedzą, umiejętnościami współpracowni
ków nie jest przez nich zbyt lubiany. Ci wszyscy, którzy „mu 
nie dorastają do pięt" zrobią wszystko, aby mu obrzydzić życie 
i aby się go pozbyć. Los bardzo dobrych nauczycieli (w innych 
zawodach jest tak samo) nie jest do pozazdroszczenia. Mierno
ty są zawsze bardzo zjednoczeni w walce z tymi dobrymi. Do
póki nie stworzy się takiego prawa, które zachęcałoby 
dobrych, aby byli jeszcze lepszymi, a skutecznie odsuwało 
tych słabych - nie łudźmy się, że nastąpią w tym zakresie pozy
tywne zmiany. 
O tym jaka szkoła jest, jakie ma wyniki, prestiż zależy w bar
dzo dużej mierze od tego kto nią kieruje. Dobrze świadczy o dy
rektorach kolbuszowskich szkół choćby to, że wielu z nich ma 
odwagę poddać się pod osąd opinii publicznej kandydując do 
Rady Powiatu i dla wielu osąd ten jest pozytywny. Tak w dru
giej jak i w trzeciej kadencji mamy w składzie Rady Powiatu 
po 4 radnych, którzy są dyrektorami szkół. Faktem jest, że wie
lu naszych kolegów kandydowało i nie zostało wybranych. Da
ło się zauważyć, że na ogół przegrywali Ci, którzy się dużo 
chwalili w swoich materiałach wyborczych. Z tego wniosek, że 
skromność popłaca. Wyborcy nie lubią chwalipiętów i bufo
nów. 
Dobrze jest, że w kolejnych kadencjach Rady Powiatu pracami 
Komisji, która w swej kompetencji ma sprawy oświaty, kierują 
osoby które znają z autopsji, co to znaczy zarządzać oświatą. 

Jak mówi przysłowie „Zgoda buduje niezgoda rujnuje" -
jak ocenia Pan możllwość współpracy między powiatem, mia
stem i gminami powiatu, ponieważ w ubiegłej kadencji te sto
sunki nie układały się najlepiej? 

- W takim systemie demokracji, gdzie tak się dziwnie skła
da, że niektóre gminy dysponują dużo większym budżetem niż 
Powiat bardzo ważną sprawą jest dobra współpraca samorządu 
powiatowego z gminnymi. To tylko dzięki tej współpracy moż
na rozwiązywać takie zadania jak: budowa dróg, właściwe funk
cjonowanie placówek służby zdrowia, promowanie naszego 

regionu i wiele innych spraw, które bez wspólnych działań 
władz gminnych i powiatowych pozostaną ciągle takimi, że bu
dzić będą niezadowolenie mieszkańców. 

W tej współpracy bywały różne okresy. Uważam, że obec¬
nie jest w miarę dobrze. Wszystko jednak zależy od ludzi, któ-' 
rzy sprawują władzę w powiecie i gminach. Jeżeli są to osoby, 
które zdają sobie sprawę z tego, że funkcję jaką pełnią to 
przede wszystkim służba dla tych, którzy ich wybrali - to do
brze będzie się działo. Jeżeli natomiast na pierwszym miejscu] 
będą stawiać swoje interesy i swoich najbliższych oraz kiero-l 
wać się ambicjami, które nie mają nic wspólnego z dobrem! 
ogółu to źle. Mam cichą nadzieję, że te drugie sytuacje nie bę
dą miały miejsca. Oby tak było. 

Wykształcenie to istotna sprawa dla rozwoju społeczeń
stwa. Czy szkoły średnie naszego powiatu dają dobre wy
kształcenie swoim absolwentom? 

- Odpowiadając na to pytanie mogę dostarczyć wiele do
wodów na to, że nasze szkoły średnie dają dobre wykształce
nie. Zapewne znalazłbym i dziesiątki przykładów, które by 
temu zaprzeczały. Czy coś jest dobre, czy złe zawsze wynika 
z porównania. Jeżeli porównamy osiągnięcia naszych szkół po-
nadgimnazjalnych z tymi najlepszymi w województwie to za
pewnie nie będzie nas napawać to dumą. I odwrotnie, gdy 
porównamy się z tymi najsłabszymi, to nie musimy się wsty
dzić. Musimy jednak jako władza powiatowa robić wszystko, 
aby ciągle poprawiać bazę dydaktyczną szkół średnich i dokła
dać starań, by uczyli w nich najlepsi nauczyciele. A może nale
żałoby wesprzeć pomysły o utworzeniu takiej elitarnej szkoły 
średniej (nie musiałaby być publiczną), do której przyjmowa
no by najzdolniejszą młodzież, w której uczyli by nauczyciele 
o dużej wiedzy. Tacy, którzy stawiają wysokie wymagania nie 
tylko swoim uczniom, ale przede wszystkim sobie. 

Czego Panu życzyć oprócz dalszej intensywnej pracy na 
rzecz rozwoju naszego Powiatu? 

- Czego mi życzyć? Tak jak wszystkim czytelnikom - du
żo zdrowia i oby na mojej drodze życia mogłem spotykać jak 
najwięcej ludzi dobrych i życzliwych. 

Tak więc życzę tego w imieniu czytelników. Dziękuję za 
wywiad i życzę powodzenia w realizacji planów. 

ROZMAWIAŁA ANNA JAROSZ 
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Z PRAC RADY POWIATU 
W dniu 9 sierpnia 2007r. odbyła się XI Sesja III Kadencji Rady Powiatu w Kolbuszowej. 

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kopeć, który przedstawił 
Radnym 23 - punktowy porządek obrad. 

Gościem honorowym Sesji był Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec. 
Wykonanie budżetu Powiatu za I półro
cze 2007 r. 

Jednym z pierwszych punktów ob
rad było rozpatrzenie informacji z prze
biegu wykonania budżetu powiatu za 
I półrocze 2007 r., którą przedstawiła 
Skarbnik Powiatu Małgorzata Mo-
krzycka-Kwaśnik: Jnformacja o prze
biegu wykonania budżetu Powiatu 
Kolbuszowskiego za Ipółrocze 2007r. wy
nika z art. 198 ustawy o finansach pu¬
blicznych . Przedstawiona informacja 
dotyczy również zobowiązań, o dota-

cjach otrzymanych z budżetów innych jed¬
nostek samorządu terytorialnego 
i o dotacjach udzielonych innym jednost¬
kom, o poręczeniach i gwarancjach, za¬
wiera wykaz osób prawnych 
i fizycznych, którym udzielono ulg, odro-
czeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na ra¬
ty jak również wykaz osób prawnych 
i fizycznych, którym udzielono pomocy 
publicznej. Informacja ta została przygo¬
towana i przyjęta przez Z arząd Powiatu 
dnia 1 sierpnia br. Budżet Powiatu 
uchwalony 28 lutego 2007 r. ustalał pla-

nowane dochody i wydatki i nadwyżkę 
na dzień 30 czerwca 2007 r. wskutek 
zmian dokonywanych i uchwałami Z a-
rządu jak również uchwałami R ady. Pla¬
nowane dochody osiągnęły wysokość: 
27 435 4 74 zł. Planowane wydatki 
26 733 097, nadwyżka budżetu pozosta¬
ła bez zmian. Nadwyżka wynika z różni¬
cy między planowanymi dochodami 
a wydatkami. Planowane przychody, czy¬
li kredyty i pożyczki do zaciągnięcia za¬
planowane zostały na poziomie 800 000 
zł, od początku roku. W olne środki, czyli 
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środki pozostałe niewykorzystane w roku 
2006 to kwota 530 000 zł. Pozostały one 
niezmienione a planowane rozchody, czy¬
li spłaty rat kredytów i pożyczek to wyso¬
kość 2 032 377 zł, na które składają się 
kredyty i pożyczki długoterminowe 
1 269 266 zł i z tej kwoty spłaciliśmy do 
30 czerwca połowę. Sukcesywnie spłaca¬
my zadłużenie według ustalonego harmo¬
nogramu, według umów zawartych 
z poszczególnymi bankami". 

Przystąpienie Powiatu do wspólnej reali¬
zacji projektu pn. „Regionalne Cen
trum Transferu Nowoczesnych 
Technologii Wytwarzania" 

Jednym z ważniejszych punktów 
XI Sesji Rady Powiatu było podjęcie cy
klu trzech uchwał, które są komplemen
tarnie powiązane ze sobą w sprawie 
przystąpienia Powiatu Kolbuszowskiego 
do wspólnej realizacji projektu pn. „Re
gionalne Centrum Transferu Nowocze
snych Technologii Wytwarzania". 
Wicestarosta Waldemar Macheta: 
„Na początku złożę słowa podziękowa¬
nia i uznania dla działań Posła na Sejm 
R P Pana Z bigniewa Chmielowca odno¬
śnie wejścia naszego powiatu do progra¬
mu CEKSO . Program ten jest 
przedmiotem rozmów już 2,5 roku. Nasz 
Powiat, łącznie z 7 innymi jednostkami, 
CKP - ami będzie ze sobą współpraco¬
wać. W iąże to się z uzyskaniem dużych 
środków finansowych w granicach 7 000 
000,00 zł. Jest to kolejna szansa i musi¬
my ją wykorzystać"'. Rada jednogłośnie 
wyraziła pozytywną opinię: 1. W spra
wie przystąpienia Powiatu Kolbuszow
skiego, do wspólnej realizacji projektu 
pn. „Regionalne Centrum Transferu No
woczesnych Technologii Wytwarzania". 
2. W sprawie zabezpieczenia środków fi
nansowych, jako część wkładu własne
go, na realizację projektu „Regionalne 
Centrum Transferu Nowoczesnych Tech
nologii Wytwarzania" ujętego w Indyka-
tywnym Planie Inwestycyjnym 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013. 3. W sprawie wyrażania zgo
dy na wystawienie weksla własnego „in 
blanco" z deklaracją wekslową na zabez
pieczenie dofinansowania projektu „Re
gionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii Wytwarza
nia" ze środków Europejskiego Fundu
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i in
nowacyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. 
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Oświata na terenie Powiatu 
Kolejnym istotnym punktem było 

rozpatrzenie informacji o funkcjonowa
niu szkół ponadgimnazjalnych i sytuacji 
w oświecie przed nowym rokiem szkol
nym. Informację o sytuacji w oświecie 
przed rozpoczęciem nowego roku szkol
nego przedstawili Dyrektorzy szkół po
nadgimnazjalnych z terenu powiatu 
kolbuszowskiego. 

w Kolbuszowej w sprawie zatwierdze
nia zestawienia projektu przychodów 
i wydatków Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska na rok 2007. 7. 
W sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w trybie przetargowym nieruchomości 
gruntowej zabudowanej budynkiem biu
rowym, położonej w Kolbuszowej przy 
ul. Obrońców Pokoju 20 oznaczonej 
w operacie ewidencji gruntów i budyń-

sS POWIATU 

R ada Powiatu w Kolbuszowej i Zarząd Powiatu podczas XI Sesja III Kadencji wraz 
honorowym gościem Posłem na Sejm RP Zbigniewem Chmielowcem. Fot. A. Jarosz 

Radnipodjęll uchwały 
Ponadto Rada Powiatu podjęła nastę

pujące uchwały: 1. W sprawie zmian 
w Regulaminie Organizacyjnym Staro
stwa Powiatowego w Kolbuszowej. 
2. Zmieniającej uchwałę w sprawie usta
lenia kierunków działania Zarządu. 3. 
Zmieniającej uchwałę Rady Powiatu 
w Kolbuszowej Nr "W37/2007 z dnia 28 
lutego 2007 r. w sprawie określenia za
dań powiatu, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych, przekaza
ne przez Prezesa Zarządu tego Funduszu 
samorządowi powiatu kolbuszowskiego, 
na realizację zadań w 2007 r., określo
nych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. 
zm.) i wysokości środków na w/w zada
nia. 4. W sprawie inwestycji powiatowej 
pod nazwą: „Docieplenie ścian budynku 
od ul. Janka Bytnara w Zespole Szkół 
Technicznych w Kolbuszowej". 5. 
W sprawie inwestycji powiatowej pod na
zwą: „Budowa dachu nad Budynkiem 
Dydaktycznym Zespołu Szkół Technicz
nych w Kolbuszowej - I I Etap". 6. Zmie
niającej uchwałę Rady Powiatu 

ków jako działka nr 851/8. 8. W spra
wie określenia zasad udzielania dotacji 
na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położo
nych na terenie Powiatu Kolbuszowskie
go. 9. W sprawie zaciągnięcia kredytu 
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredy
tów. 10. W sprawie zmian w budżecie 
powiatu kolbuszowskiego na 2007 r. 

Końcowymi punktami Sesji było roz
patrzenie przez Radę Powiatu spra
wozdania z prac inwestycyjnych 
w powiecie i gospodarki mieniem po
wiatu, przedstawione przez poszcze
gólnych Kierowników i Dyrektorów 
podległych jednostek starostwa, a tak
że sprawozdania z funkcjonowania 
SP ZOZ w Kolbuszowej w I półroczu 
2007 r. omówionego przez Skarbnik 
Powiatu Małgorzatę Mokrzycka-Kwa-
śnik. 

ANNA JAROSZ 
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Osoba do kontaktu: Anna Jarosz 
Wydział Promocji i Kultury Powiatu 

Kolbuszowskiego tel. (017) 22 80 492 
e-mail: informacje@kolbuszowski.pl 
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HHs *1 Rodzinie i Przyjaciołom 

^ĘfĘfflF wyrazy głębokiego współczucia 
w związku ze śmiercią 

SPRZEDAM HHs *1 Rodzinie i Przyjaciołom 

^ĘfĘfflF wyrazy głębokiego współczucia 
w związku ze śmiercią 

Działki budowlane 
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Allcji Bober - Michałowskiej 

UJV. 1U cuuw 

malowniczo położone 
w miejscowości 

Nowa Wieś 

(blisko granicy z Kolbuszową) 1 

składa 
Redakcja serii wydawniczej "Varia Kolbuszowskie" kontakt: 

tel. 605 640 640 
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SAMORZĄD... 

Z OBRAD RADY MIEJSKIEJ 
W dniu 10 sierpnia br. odbyła się XIII sesja V kadencji Rady Miejskiej 
w Kolbuszowej. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej 
Krzysztof Wilk, który przedstawił radnym porządek obrad, składający się 
z 12 punktów roboczych. 

Po przyjęciu protokołu z poprzed
niej sesji, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zu-
ba, poinformował radnych o wydanych 
zarządzeniach w okresie pomiędzy sesja
mi. Od ostatniego posiedzenia Rady 
Miejskiej Burmistrz wydał 16 zarzą
dzeń, a dotyczyły one m.in.: 
- udzielenia kierownikowi jednostki orga
nizacyjnej Gminy Kolbuszowa, nie posia
dającej osobowości prawnej, jednooso
bowego pełnomocnictwa do bieżącego 
zarządzania kierowaną przez siebie jed
nostką, 
- zatwierdzenia układu wykonawczego 
do Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszo
wej Nr XII/88/07, z dnia 28 czerwca 
2007 roku, w sprawie zmian w budżecie 
Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 
2007, 
- powołania Komisji Egzaminacyjnej 
dla nauczycieli ubiegających się 
o awans zawodowy na stopień nauczycie
la mianowanego, 
- zezwolenia na umieszczenie tablicy in
formacyjnej na gruntach i budynkach sta
nowiących własność Gminy Kolbuszo
wa oraz ustalenia wysokości opłaty do
bowej, 
- dofinansowania zakupu podręczników 
oraz zakupu jednolitego stroju dotyczące
go uczniów przedszkoli i szkół Gminy 
Kolbuszowa. 
Radni opowiedzieli się za przystąpie

niem do spółki 
W trakcie ostatniego posiedzenia Ra

dy Miejskiej Dyrektor Zakładu Usług Ko
munalnych w Ostrowie, Marek 
Gubernat, przedstawił Radnym główne 

założenia tworzonej Spółki pn. „Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Sp. 
z o.o. z siedzibą w Kozodrzy". W ra
mach planowanego działania powyższej 
Spółki, zakłada się budowę w latach 
2007-2013 instalacji, m.in.: mechanicz
nej sortowni odpadów zmieszanych, sta
cji demontażu odpadów 
wielkogabarytowych, stacji demontażu 
gruzu budowlanego i jej wieloletnia eks
ploatacja. Zakład zlokalizowany będzie 
w miejscowości Kozodrza. Cel Spółki to 
realizacja zadań publicznych w zakresie 
gospodarki odpadami, w skład której wej
dą gminy z powiatów: mieleckiego, dę
bickiego, ropczycko-sędziszowskiego 
i kolbuszowskiego. Rada pozytywnie od
niosła się do propozycji, wydając stosow
ną opinię w tej sprawie. 

Burmistrz Kolbuszowej, Jan Zuba 
wraz ze Skarbnikiem, Stanisławem Żu

brem, przedstawili Radnym informację, 
dotyczącą wykorzystania budżetu Mia
sta i Gminy Kolbuszowa za I półrocze 
2007 roku. 

Rada Miejska podjęła uchwały 
W sprawie: 

- zmian w budżecie Miasta i Gminy Kol
buszowa na rok 2007, 
- upoważnienia Burmistrza Kolbuszo
wej do zaciągania zobowiązań wekslo
wych, 
- podjęcia zobowiązania, w roku 2008, 
na zadanie inwestycyjne pod nazwą: 
„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi 
Werynia", 
- powołania zespołu do wyboru ławni
ków, 
- zmiany Statutu Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

J .M. 
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REMONTY, REMONTY, REMONTY... 
Nie dla wszystkich lipiec i sierpień to sezon urlopowy. Szczególnie budowlańcy mają w tym czasie 

sporo roboty. Najlepszym tego dowodem są zaplanowane na najbliższe kilka tygodni remonty 
i przebudowy ulic w Kolbuszowej i okolicach. Tylko w ciągu najbliższych tygodni w samym mieście 

zostanie zmodernizowanych aż osiem ulic. 
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Łąkowa już nie „łąkowa" 
Ekipa remontowa już w najbliż

szych dniach pojawi się na ulicy Łąko
wej. Jest ona usytuowana 
w Kolbuszowej Dolnej i do tej pory 
utwardzana była kamieniem. Droga pro
wadzi do oczyszczalni ścieków. Wieść 
o tym, że Łąkowa już niebawem stanie 

się ulicą asfaltową, ucieszyła przede 
wszystkim mieszkańców tej okolicy. 
Ostatnio powstało tu kilka nowych do
mów. Położenie asfaltu, poprawienie po
boczy oraz odwodnienie poprzez 
udrożnienie rowów spowoduje, że ten re
jon stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny 
do zabudowy jednorodzinnej. W budże

cie Urzędu Gminy Kolbuszowa na re
mont ok. 600 metrów ul. Łąkowej 
zarezerwowano ponad 300 tys. zł. Prace 
będą trwały do końca września. 

Budowlańcy na Budowlanych 
Do końca sierpnia będą kontynu

owane prace na Osiedlu Prefabet. Ekipa 



remontowa położy w tym czasie kolejne 
233 metry asfaltu na rozpoczętej w ubie
głym roku budowie ul. Budowlanych 
i kolejne 75 metrów na ul. Bema. Koszt 
modernizacji obu odcinków to ponad 
400 tys. zł. Pieniądze na realizację inwe
stycji będą pochodzić ze środków wła
snych gminy oraz kredytu. 

Brukowe ale nie na bruku 
Rozstrzygnięto już przetarg na mo

dernizację ulic: Lipowej, Różanej, Wi
śniowej i Ogrodowej w Kolbuszowej. 
Prace wykona rzeszowska firma. Do koń
ca września zajmie się układaniem kost
ki brukowej na wymienionych ulicach, 
z wyjątkiem ul. Lipowej, na której poja
wi się ok. 699 m2 asfaltu. Na pozosta
łych trzech krótkich ulicach zostanie 
położone ok. 840 m2 kostki. Koszt wy
konania tych prac wyniesie ok. 300 tys. 
zł. 

Remont ulicy Modrzewiowej 
Sporo pracy czeka budowlańców na 

ul. Modrzewiowej. Remont tej ulicy pla
nowano już od dawna. W ramach inwe
stycji, na długości ok. 276 m, położony 
zostanie asfalt. Powstaną również krawęż
niki, a droga zostanie odwodniona. Eki
pa remontowa na Modrzewiowej będzie 
pracować do końca sierpnia. Koszt inwe
stycji to ponad 360 tys. zł. Część z tej 

kwoty będzie pochodziła z zaciągnięte
go na inwestycje drogowe kredytu. 

Kostka zamiast płyt 
Dobra wiadomość dla mieszkańców 

często spacerujących po ulicy 22 Lipca 
w Kolbuszowej. Stare płyty chodnikowe 
przy tej ulicy, zostaną zamienione na 
kostkę. Ekipa remontowa z moderniza
cją chodnika powinna zdążyć do połowy 
września. 

Poza miastem też remonty 
20 sierpnia odbędzie się przetarg na 

modernizację dróg Nowa Wieś - Borek 
oraz Domatków - Zagranicze. Na prace 
te przewidziano w budżecie kolbuszow
skiej gminy ok. 300 tys. zł. W ramach 
inwestycji ma zostać zmodernizowane 
na jednym odcinku ok. 400 m, a na dru
gim ok. 300 m drogi. 

TS 
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ANKIETA DLA PODRÓŻNYCH 
Godziny odjazdów pociągu, czas przejazdu, komfort podróżowania i znaczenie jakie dla Kolbuszowej bę
dzie miała modernizacja linii Rzeszów - Warszawa - o odpowiedź na te i inne pytania zostali poproszeni 

mieszkańcy Kolbuszowej w sondzie opublikowanej m.in. na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl. Wyni
ki sondy mają pomóc PKP przy opracowywaniu nowego rozkładu jazdy. 

W marcu, po siedmioletniej prze
rwie, Kolbuszowa na nowo znalazła się 
na mapie kolejowych połączeń. Pociągi 
osobowe wożą pasażerów, trzy razy 
dziennie, do i z Rzeszowa. Wznowienie 
kursów wywołało ożywioną dyskusję 
wśród mieszkańców. Tym bardziej, że re
mont linii kolejowej nie zatrzymał się 
w Kolbuszowej. Za kilka lat przez mia
sto nad Nilem będą jeździć pociągi z Rze
szowa do Warszawy. Obecnie trwa 
modernizacja linii na odcinku Kolbuszo
wa - Ocice. 

Tymczasem kolbuszowianie mają 
szansę jeździć koleją do stolicy woje
wództwa. Jak często korzystają z tej moż
liwości, co im się podoba, a co 
sugerowaliby zmienić? Właśnie o odpo
wiedź na te i inne pytania włodarze miej
scy poprosili mieszkańców Kolbu
szowej. 

Krótka sonda skierowana jest do sze

rokiego grona osób - zarówno podróż
nych, jak i tych, którzy po prostu 
chcieliby się w tej sprawie wypowie
dzieć. 

Odpowiedzi i spostrzeżenia miesz
kańców, oprócz wypowiedzenia swoje
go zdania, być może pomogą również 
dyrekcji PKP przy opracowaniu nowego 
rozkładu jazdy. 

Ankieta została opublikowana w in¬
ternecie na stronie www.kolbuszowa.pl. 

Kwestionariusze są również dostępne 
dla wszystkich osób odwiedzających 
Urząd Miejski w Kolbuszowej. Leżą na 
stoliku przed wejściem do sekretariatu, 
na I piętrze budynku UM. 

SYLWIA TĘCZA 

BIURO PROMOCJI I INFORMACJI 

(017) 2271 333 (WEW.230) 

PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL 

http://www.kolbuszowa.pl
http://www.kolbuszowa.pl
mailto:PROMOCJA@KOLBUSZOWA.PL
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ŚWIĘTO FUTBOLU W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ 
Zwycięstwem piłkarzy ze Stali Rzeszów zakończył się niedzielny Turniej Piłki Nożnej, zorganizowany 

z okazji 40 - lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół" Kolbuszowa Dolna. Pojedynek, 
w którym rzeszowscy piłkarze zremisowali (1:1) z kolbuszowskim Sokołem, nie należał do 

najłatwiejszych. O zwycięstwie przesądziły dopiero rzuty karne. 
To było prawdziwe święto futbolu w Kolbuszowej Dolnej, 

zorganizowane z okazji 40 - lecia UKS Sokół Kolbuszowa Dol
na. Wczesnym popołudniem, na miejscowym stadionie, pojawi
li się piłkarze czterech drużyn: Sokoła, Kolbuszowianki, 
reprezentacji Powiatu Kolbuszowskiego oraz Stali Rzeszów. Po
jedynki drużyn obserwowało kilkuset widzów. Ostatecznie zwy
cięstwo, puchar oraz dyplom za zajęcie pierwszego miejsca, 
trafiły do graczy z Rzeszowa. Drugie zaszczytne miejsce zdoby
li piłkarze z Sokoła Kolbuszowa Dolna, trzecie miejsce zajęła 
drużyna Kolbuszowianki, a czwarte reprezentacja Powiatu Kol
buszowskiego. 

Po emocjonującym Turnieju Piłkarskim, impreza przenio
sła się na teren remizy strażackiej. Tam na scenie, władze samo
rządowe na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
Krzysztofem Wilkiem, Burmistrzem Kolbuszowej Janem Zubą 
oraz Wiceburmistrzem Markiem Gilem uhonorowali zarząd, 
działaczy oraz piłkarzy obchodzącego 40 - lecie Klubu UKS 
Sokół. 

Z okazji 40 - lecia funkcjonowania UKS Sokół Kolbuszo
wa Dolna, w dowód uznania za współpracę na rzecz rozwoju 
kultury fizycznej i sportu, pamiątkowe plakietki od władz miej
skich otrzymali m.in.: Marzena Mytych - Dyrektor Szkoły Pod
stawowej w Kolbuszowej Dolnej, Janusz Karkut - jeden ze 
sponsorów Sokoła, Marian Skowroński - Sołtys Kolbuszowej 
Dolnej oraz Dorian Pik - piłkarz Sokoła, a jednocześnie Radny 
Miejski. Oprócz pamiątkowego pucharu, drużyna otrzymała 
również dwie nowe siatki do bramki. Zarząd UKS-u również 
odwdzięczył się symbolicznymi dyplomami. Prezes Sokoła -

PIKNIK NA SPORTOWO 
Kilka tysięcy osób wzięło udział w Pikniku Rodzinnym, 
zorganizowanym w niedzielę, 19 sierpnia, na stadionie 

Kolbuszowianki. Piknik miał charakter sportowy. Całe rodziny 
mogły wziąć udział w zabawach i konkurencjach organizowanych 
specjalnie dla nich. Rozegrano mecze piłki nożnej oraz siatkówki. 

Ogromną popularnością cieszyła się również loteria fantowa. 

Aleksander Skowroński wręczył podziękowania włodarzom 
oraz sponsorom. 

SYLWIA TĘCZA 

5 $ 

ce, sprzęt AGD, a nagrodą główną była 
... paleta pustaków, która pojechała do 
mieszkanki Kolbuszowej Górnej. 

Wszyscy, którzy niedzielne popołu
dnie spędzili na stadionie, mogli posilić 
się pyszną grochówką oraz kiełbaską na 
gorąco. Piknik zakończyła huczna zaba
wa taneczna. 

SYLWIA TĘCZA 

Organizatorami pikniku sportowego 
była Fundacja Na Rzecz Kultury Fizycz
nej i Sportu oraz Zarządy Osiedli nr 1, 
nr 2 i nr 3. Na płycie stadionu Kolbuszo
wianki rozegrano mecze siatkówki plażo
wej i piłki nożnej. Do Turnieju 
siatkówki plażowej zgłosiły się cztery 
drużyny mężczyzn i dwie kobiet. Wśród 
panów pierwsze miejsce zajął zespól 
UKS Piast Bukowiec, drugie Ruczki Te
am, a trzecie Zgoda Kupno. W pojedyn
ku między paniami lepsze od dziewcząt 
z drużyny Cudaki Team okazały się siat
karki z zespołu Kobitki Team. 

W zaciętych pojedynkach trzech pił

karskich zespołów zwycięży
ła drużyna piłkarzy, repre
zentujących kolbuszowski 
Urząd Skarbowy. Nieco go
rzej wypadli Old Boye z Kol
buszowej. Na trzecim miejscu 
znaleźli się zawodnicy repre
zentujący osiedle nr. 1. 

Równie emocjonujący, 
szczególnie dla dzieci, był 
udział w loterii fantowej. 
Przygotowano tysiąc losów. 
Wszystkie rozeszły się jak 
świeże bułeczki. Do wygrania 
były m.in. słodycze, matera-
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NIEZNANY BOHATER Z DZIKOWCA 
Przed laty na łamach czasopisma „Nowiny" ukazał się artykuł pt. „Sabotaż w Buchenwaldzie" 

autorstwa A. Adamskiego, opisujący czyny bohaterskie doktora Mariana Ciepielowskiego podczas 
drugiej wojny światowej. Warto o tym mieszkańcom Dzikowca jeszcze raz przypomnieć! 

Urodził się w roku 1907 w Dzikow
cu, w domu położonym przy skrzyżowa
niu dróg Dzikowiec - Raniżów 
i Zadworze - Dzikowiec Góra. Jego ro
dzice przeprowadzili się do Sokołowa 
przed pierwszą wojną światową (matka 
akuszerka otrzymała tam pracę), zaś 
dom wraz z parcelą nabyli Rudolfowie. 
Po zdaniu egzaminu dojrzałości w Tar
nowskich Górach studiował medycynę 
w UJ w Krakowie. W marcu 1934 r. 
otrzymał absolutorium i rozpoczął prakty
kę lekarską u swego szwagra, doktora 
Zygmunta Tokarskiego w Jedliczu, 
w przychodni miejscowej Kasy Cho
rych. Jego rodzeństwo to: siostra Adela 
z Ciepielowskich, była żoną dr Tokarskie
go; brat Władysław, walczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej w oddziale słynne
go płk. Leopolda Lisa-Kuli (Rzeszowiani
na), który w latach 30-tych XX wieku 
był jednym z dowódców 17 pułku piecho
ty w Rzeszowie. 

Tuż przed wybuchem wojny powró
cił do Krakowa, gdzie w latach 1937 -
1939 pracował w Zakładzie Mikrobiolo
gii i Serologii, współpracował z Kliniką 
Chorób Zakaźnych. Specjalizował się 
w zwalczaniu gruźlicy płuc. 

We wrześniu 1939 r., jako żołnierz 
brał udział w wojnie obronnej i został in
ternowany przez władze sowieckie. Po 
ucieczce ponownie znalazł się w Krako
wie, gdzie zaczął działać w konspiracji. 
W dniu 1 kwietnia 1941 r. aresztowano 
go w mieszkaniu doktora Morusa, a po 
przesłuchaniach w gestapo trafił do wię
zienia przy ul. Montelupich. Tutaj omal 
nie został rozstrzelany. Ostatecznie skoń
czyło się to dla niego i kolegów karce
rem oraz wywózką do obozu 
w Buchenwaldzie. 

W jednym z listów do rodziny pisał 
w 1947 r.: „ Pierwszy rok w Buchenwal
dzie, to rok najdzikszych znęcań się nad 
Polakami, a mój pełny rok pracy kilo
fem i łopatą przy robotach ziemnych dro
gowych i budowlanych. Co dnia walili 
się ludzie koło mnie, którzy mnie dwa-
kroć i trzykroć siłą przewyższali z gło
du, rezygnacji i rozpaczy. Koło mnie 
codziennie zabijano dziesiątki ludzi pał
kami, obcasami, wyrafinowanie duszo
no, strzelano lub całymi dniami 
sadystycznie maltretowano." Przeżył na
wet operację ręki, przeprowadzoną 
przez ślusarza kolejowego, który w obo

zie pełnił rolę chirurga. 
Kiedy przyszło „wybawienie" wa

żył tylko 46 kg i był u kresu sił. 

Z czego zasłynął? 
W bloku nr 50 kierownictwo obozu 

zorganizowało oddział produkcji szcze
pionek przeciw tyfusowi na potrzeby ar
mii. Pracowało tam 65 więźniów, 
a wśród nich sławy naukowe: prof. Bała-
chowski z Instytutu Pasteura w Paryżu, 
francuski profesor farmakologii Suard, 
rosyjski bakteriolog Kołosow, internista 
Robert Waitz, profesor chemii Kirmand 
z Uniwersytetu w Strasburgu, a nawet l i 
terat i publicysta Eugeniusz Kogoń oraz 
architekt Harry Pieck. 

Oddziałem kierował lekarz SS Er
win Ding-Schuler, który tę pracownię 
zorganizował. Szczepionkę przygotowy
wano poprzez doświadczenia na więź
niach. Marian Ciepielowski mianowany 
został kierownikiem produkcji szczepio
nek, który równocześnie przeprowadził 
w obozie nieprawdopodobny sabotaż na 
szeroką skalę. Polegał on na tym, że za
miast szczepionki, którą mieli produko
wać z płuc mysich i królików wg. 
nowej metody francuskiego profesora Gi-
roud - wyprodukowano 600 litrów wo
dy lekko podbarwionej krwią 
i zaprawionej formaliną dla walczących 
oddziałów SS, natomiast 7 litrów praw
dziwej szczepionki zużyli na szczepie

nie więźniów w Buchenwaldzie. 
Fałszywą szczepionkę otrzymało 30 tys. j 
esesmanów walczących na froncie. I 
W razie wpadki groziła tylko jedna kara I 
- śmierć. 

Była próba zmiany tej metody pro
dukowania szczepionki, ale M. Ciepie
lowski wyszedł obronną ręką, 
a cechowało go wielkie opanowaniu 
i niesamowity tupet. Z tego powodu by
ło coraz niebezpieczniej w otoczeniu 
współpracowników. Najtrudniejsze dni 
były przed wyzwoleniem. Musiał się 
ukrywać w obozie pod zmienionym na
zwiskiem. Zagrożony likwidacją przez 
obozowe gestapo, mieszkał w kanałach 
i piwnicach. Dzień wejścia do Buchen-
waldu Amerykanów wspominał jako 
najpiękniejszy w życiu. Sprawa ta oma
wiana była także na procesie norynber-
skim w 1945 r. i uważana była jako 
„wielka sensacja". 

M. Ciepielowski nie wrócił do kra
ju. Podjął prac w UNRA, w Polskim 
Czerwonym Krzyżu, a od 1948 r. 
w alianckiej komisji badającej zbrodnie 
hitlerowskie. W 1952 r, wyemigrował 
do USA, gdzie podjął prace na stanowi
sku laboranta w Szpitalu im. Rossevelta 
w Nowym Jorku, następnie zastępcy dy
rektora nowojorskiego szpitala. 

Zmarł 3 lutego 1973 r. 
M/P 
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Obóz w Buchenwaldzie (fot. wikipedia.pl) 

http://wikipedia.pl
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ZDROWIE. . . 

OTWARCIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 
ESS-MED W KOLBUSZOWEJ 

W dniu 28 lipca 2007 r. odbyło się uroczyste otwarcie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ESS-
MED, mieszczącego się. w Kolbuszowej Dolnej, przy ulicy Tyszkiewiczów 5, którego kierownikiem 

i właścicielem jest lek. med. Ewa Szypuła-Stąpor. W przeddzień otwarcia odprawiona została w Kolegiacie 
p.w. Wszystkich Świętych uroczysta msza święta w intencji personelu i przyszłych pacjentów. 

W uroczystym otwarciu obiektu udział wzięli zaproszeni 
goście: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wicemarsza
łek woj. podkarpackiego Kazimierz Ziobro, proboszcz Parafii 
p.w. Wszystkich Świętych ks. kan. Jan Gut, przewodniczący Ra
dy Powiatu Kolbuszowskiego Tadeusz Kopeć, starosta powiatu 
kolbuszowskiego Józef Kardyś, przewodniczący Rady Miej
skiej w Kolbuszowej Krzysztof Wilk, burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba, zastępca burmistrza Kolbuszowej Marek Gil, właści
ciele firm współpracujących przy budowie i modernizacji obiek
tu oraz koleżanki i koledzy - lekarze, a także . 
przyjaciele i znajomi właścicielki NZOZ-u. 

Po powitaniu gości i zapoznaniu zebranych 
z historią adaptacji ośrodka przez właścicielkę 
i wystąpieniach gości: Kazimierza Ziobro, Zbignie
wa Chmielowca, Józefa Kardysia i Jana Zuby, Zbi
gniew Chmielowiec i ks. kan. Jan Gut odsłonili 
pamiątkową tablicę. Następnie Kazimierz Ziobro, 
Zbigniew Chmielowiec i Józef Kardyś dokonali 
uroczystego przecięcia wstęgi, a ks. kan. Jan Gut 
poświęcił oddawany do użytku obiekt. 

Na zaproszenie właścicielki zebrani goście 
udali się na zwiedzanie nowego, dwupiętrowego 
obiektu. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESS-
MED został uruchomiony w wykupionym, rozbu
dowanym i zmodernizowanym przez nowego wła
ściciela budynku dawnego ośrodka zdrowia 
i specjalistycznej poradni przeciwgruźliczej. Dzię

ki dotacji uzyskanej z Zintegrowanego Programu Operacyjne
go Rozwoju Regionalnego i , w dużej mierze, środkom 
własnym powstała nowa przychodnia, wyposażona w nowo
czesną aparaturę medyczną do diagnozowania i leczenia. 
Obiekt przystosowany jest również do wymogów osób niepeł
nosprawnych, poprzez zainstalowanie windy i wprowadzenie 
innych udogodnień. Świadczona w tym Zakładzie Opieki Zdro
wotnej pomoc medyczna będzie bezpłatna i wykonywana w ra
mach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ NZOZ ESS-MED L E K . MED. EWĄ SZYPUŁĄ-STĄPOR 

Red.: Co skłoniło Panią do otwar
cia NZOZ-u? 

E.Szypuła-Stąpor: W opiece zdro
wotnej najważniejszy musi być pacjent. 
To stanowiło modus vivendi mojej do
tychczasowej pracy zawodowej. Przez 
dwadzieścia lat pracowałam w ZOZ 
w Kolbuszowej, gdzie zdobyłam do
świadczenie w zawodzie lekarza i dwie 
specjalizacje, a także nauczyłam się po
kory wobec cierpienia drugiego człowie
ka oraz walki o jego zdrowie i życie. 
Swoją pracę zawodową wiążę nie tylko 
z dziećmi, ale także z problemami zdro
wotnymi całych rodzin. 

Od 2003 r. prowadzę wraz ze współ
pracownikami, dwoma lekarzami i trze
ma pielęgniarkami, poradnię lekarza 
rodzinnego. Nasze starania o to, aby pa
cjent był zadowolony, a pomoc świadczo
na przez nas skuteczna, spowodowały 
wzrost zainteresowania naszą porad

nią. Gdy pojawiła się oferta sprzedaży bu
dynku przychodni przeciwgruźliczej, 
podjęłam odważną decyzję i zakupiłam 
go w drodze przetargu. 

Red.: W jakim zakresie świadczo
ne będą usługi medyczne w nowym 
obiekcie? 

E.Szypuła-Stąpor: W nowo powsta
łym Zakładzie, w chwili obecnej, świad
czone są usługi medyczne z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej. Przyj
mowani są pacjenci w różnym wieku, za
równo dzieci, jak i osoby dorosłe 
i starsze. 

Po uzyskaniu kontraktów z NFZ z za
kresu ambulatoryjnej opieki specjali
stycznej, w tym obiekcie działać będą 
poradnie specjalistyczne, co winno nastą
pić z początkiem 2008 roku. 

Mamy nadzieję, że jeszcze w tym ro
ku uda nam się uzyskać kontrakt z NFZ 
na program profilaktyczny w zakresie 

wczesnego wykrywania raka piersi i za
kupiony mammograf będzie mógł być 
szybko wykorzystywany do badań dia
gnostycznych. 

Pragniemy zapewnić mieszkańcom 
podstawową opiekę zdrowotną w peł
nym zakresie i na możliwie jak najwyż
szym poziomie oraz uprościć zasady 
dostępu do lekarzy specjalistów. 

Kończąc, chciałabym życzyć Pań
stwu zdrowia, jak najwięcej i przez dłu
gie lata, bo, jak powiedział Artur 
Schopenhauer: „zdrowie nie jest wszyst
kim, lecz bez zdrowia wszystko jest ni
czym". 

Red.: Bardzo dziękujemy za 
udzielone informacje i życzymy by no
wo powstały Zakład spełnił pokłada
ne w nim nadzieje i przyczynił się 
lepszego dostępu do służby zdrowia 
dla naszego społeczeństwa. 
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OSTEOPOROZA -CICHY ZABÓJCA 
Rozwój cywilizacji na naszej planecie doprowadził do wydłużenia życia ludzkiego, a w rezultacie do 

starzenia się społeczeństw. Obecnie, dzięki osiągnięciom medycyny, ratujemy coraz młodsze noworodki, 
metody leczenia są coraz doskonalsze, zatem prawo naturalnej selekcji przestało obowiązywać. Jest to 

sukces ludzkości, jednakże rodzi to nowe wyzwania. Otóż pojawiły się choroby, o których kiedyś nikt nie 
wiedział, bo ludzie żyli krócej. Jedną z takich chorób jest osteoporoza. 

W średniowieczu długość życia wy
nosiła ok. 30 lat, więc ludzie nie dożywa
li późnej starości. Dzisiaj w Polsce 
kobiety żyją średnio 77,3 lat, a panowie 
- 68,9 lat. Od lat 90 tych ubiegłego wie
ku średnia długość życia wzrosła o 2 - 3 
lata. Osteoporoza jest chorobą ludzi doj
rzałych, lub starszych, a więc jest to cho
roba związana z naszą cywilizacją 
i starzeniem się społeczeństwa. Istotą te
go schorzenia jest zwiększone ryzyko zła
mań z powodu słabszej mineralizacji 
kości. Złamania dotyczą kości przedra
mienia, kręgosłupa, lub szyjki kości udo
wej. Może to doprowadzić do kalectwa 
lub wcześniejszej śmierci. Złamania na
stępują samoistnie lub przy małym ura
zie. 

W jakim wieku możemy się czuć już 
zagrożeni osteoporozą? Czy kobiety 
i mężczyźni chorują jednakowo czę
sto? Czy ta choroba boli ? Jak rozpo
znać to schorzenie? 

Od 25 do 30 roku życie rośnie nasza 
masa kostna, aż do osiągnięcia tzw. 
szczytowej masy kostnej. Od 30 do 40 ro
ku życia nasza masa kostna jest stabilna, 
jest to okres największej naszej aktywno
ści życiowej. Powolny spadek mineraliza
cji kości zaczyna się około 40 roku 
życia. Spowodowane jest to mniejszą ilo
ścią hormonów u kobiet i zbliżającym 
się przekwitaniem. Po okresie menopau-
zy, a więc po 50 roku życia, następuje 
gwałtowne pogorszenie uwapnienia ko
ści i wzrost ryzyka złamań. W tym wie
ku dość często następuje złamanie 
w okolicy przedramienia w czasie nawet 
niegroźnego upadku. 

Zatem wiek 40 - 50 lat jest już sy
gnałem do badań w kierunku osteoporo
zy u kobiet. 

Jak wynika z powyższych rozwa
żań, kobiety chorują częściej niż pano
wie, wcześniej też zaczyna się u nich 
choroba. Jest to związane z drobniejszą 
budową ciała i mniejszą szczytową ma
są kostną, którą kobiety osiągają. 

U mężczyzn osteoporoza, występuje 
o 10 lat później. Powodem tego jest póź
niejsze występowanie niedoborów hor
monalnych i wyższa szczytowa masa 
kostna. 

Zatem, w wieku 50 - 60 lat rośnie za
grożenie złamaniem u panów. W wieku 
60-70 lat zagrożenie złamaniem kręgosłu
pa i biodra jest już praktycznie jednako
we u obu płci. Ludzie szczupli, drobnej 
budowy ciała, zwłaszcza ze schorzenia
mi leczonymi sterydami, są bardziej za
grożeni złamaniami. Jednakże choroba 
ta występuje często również u osób oty
łych. 

Osteoporoza w początkowym okre
sie nie boli lub jest to ból niewielki, na 
ogół kojarzony z wiekiem lub pracą. Czę
sto jedynym objawem, również niedoce
nianym, jest powolne zmniejszanie się 
wzrostu, nawet kilka cm. Jest to tzw. 
"garb wdowi". Świadczy to o powolnym 
nadłamywaniu się trzonów kręgów i jest 
sygnałem do badań w tym kierunku. Je
śli ból jest silny i gwałtowny, na ogół 
oznacza to złamanie kręgosłupa i pa
cjent wymaga szybkiej pomocy lekar
skiej. 

Jednakże największym dramatem 
jest złamanie biodra, które następuje wie
ku 65-70 lat. Dziś takie złamanie leczy 
się operacyjnie, pomimo to 20 % kobiet 
umiera w ciągu roku po złamaniu a 1/3 
z tych, które przeżyją, nigdy już nie odzy
ska sprawności fizycznej. 

Jak rozpoznajemy osteoporozę? 
W dzisiejszych czasach obowiązuje 

badanie densytometryczne kręgosłupa lę
dźwiowego lub biodra. Jest to badanie 
proste, szybkie i dokładne. Aparaty do ta
kich badań są drogie i jest ich niewiele 
w naszym województwie. Dlatego co ja
kiś czas organizowane są akcje badań ma
sowych w tzw. Osteobusach, w których 
odbywają się badania oraz konsultacje le
karskie. 

Jak się ustrzec przed osteoporozą? 
Do końca nie możemy tego zrobić, 

ale możemy chronić osoby narażone na 
chorobę przed upadkami, urazami. Nale
ży też dobrze leczyć choroby oczu, uszu 
i wszystkie inne schorzenia, które wystę
pują w wieku dojrzałym oraz pogarszają 
ogólną sprawność ruchową. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na osoby z choro
bami, które sprzyjają rozwojowi osteopo

rozy np. choroby tarczycy, cukrzyca 
oraz te, które wymagają przewlekłego 
leczenia sterydami. 

W Polsce wciąż za mało jest wap
nia w diecie, należy pamiętać o prawi
dłowym żywieniu z odpowiednia ilością 
nabiału. Ważna też jest dbałość o ogólną 
sprawność ruchową i systematyczny wy
siłek fizyczny w każdym wieku. 

Czy osteoporozę da się wyleczyć? 
Jeśli jest to początek choroby, uby

tek masy kostnej jest niewielki, systema
tyczne, długie leczenie może dać 
znaczącą poprawę i spowolnić chorobę, 
być może zatrzymać na jakiś czas. Jeśli 
zdarzyły się już złamania osteoporotycz-
ne, rokowanie jest bardziej ostrożne, 
tym bardziej, że rośnie ryzyko następ
nych złamań. W tym wypadku potrzeb
na jest pomoc ortopedy. 

Według dzisiejszego stanu wiedzy, 
osteoporozę należy leczyć do końca ży
cia. 

Współczesne leki są już bardzo wy
godne, podaje się tylko raz w tygodniu, 
lub nawet raz w miesiącu. Leczenie hor-
monozastępcze u kobiet po menopauzie 
jest też dobrą formą zapobiegania i le
czenia osteoporozy więc zawsze należy 
to leczenie rozważyć. Wapń z witaminą 
D3 kupuje się w aptece bez recepty jako 
leczenie wspomagające. 

Czy zatem grozi nam epidemia tej 
choroby? 

Niewątpliwie tak. Osteoporoza, jak 
każda inna choroba cywilizacyjna, jest 
trudna do opanowania. Jest to nie tylko 
problem medyczny, ale też społeczny, 
bowiem koszty leczenia są olbrzymie, 
jest to obciążenie dla budżetu społeczeń
stwa, zwłaszcza w krajach rozwinię
tych, gdzie rośnie wyraźnie długość 
życia. Jest to tez wyzwanie dla nauki, 
mediów i polityków, bowiem wymaga 
zmiany stylu życia, a to jest najtrudniej
sze. 

DR NAUK MED. ZOFIA GRAŻYNA ŻYŁA 

ENDOKRYNOLOG 
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Lasy w Polsce są dobrem ogólnonarodo
wym, którymi leśnicy w imieniu społe
czeństwa zarządzają. Gospodarując 
w nich wykorzystują wiedzę zawartą 
w wielu działach nauk leśnych. Jedną 
z wielu jest urządzanie lasu zajmujące 
się uporządkowaniem prac na terenach 
leśnych. W skład tej nauki wchodzi po
dział lasu, różne sposoby opisania, bada
nie wielu zjawisk oraz określanie 
potrzeb. Dla lepszego zrozumienia jej 
można sobie ją porównać do urządzania 
mieszkania, które dzielone jest na poko
je, a w nich znajdują się różne rzeczy po
układane w swoisty sposób. W lesie jest 
całkiem podobnie. Olbrzymi kompleks le
śny zostaje podzielony na odpowiedniki 
pokoi, a projektowane prace w nich są 
analogiczne do porządkowania rzeczy 
w poszczególnych pokojach. 

Przykład fragmentu 
Urządzanie lasu podzielono na trzy 

główne działy zajmujące się: podziałem powierzchniowym, in
wentaryzacją wielkopowierzchniową i regulacją. 

Dla ułatwienia dostępu do kompleksów leśnych, uporządko
wania prac i dobrej orientacji w terenie obszary leśne zostają za
wsze podzielone na nadleśnictwa, obręby, leśnictwa, a te 
z kolei na oddziały i pododdziały. Podział powierzchniowy la
su w leśnictwie ustala się przez wyznaczenie w terenie tzw. od
działów o przeciętnej wielkości 20-25 ha. Granice ich 
wyznaczają linie oddziałowe często w terenie poprowadzone 
przez naturalne linie np. drogi, cieki wodne i pola. Wszystkie 
oddziały w każdym nadleśnictwie są ponumerowane w swoisty 
sposób. Numerację, przy pomocy liczb arabskich, rozpoczyna 
się od najbardziej wysuniętych na północny-wschód lub pół
noc danego kompleksu, a następnie numerowane są kolejno 
w kierunku na południowy-zachód lub południe Oddziały dzie
l i się na mniejsze jednostki zwane wydzieleniami lub podod
działami, które oznacza się małymi literami alfabetu. 

Aby dobrze urządzić las, trzeba go najpierw bardzo dobrze 
poznać. Należy zgromadzić wiele niezbędnych informacji, aby 
trafnie określić jego potrzeby. Zbieraniem wszelkich informa
cji o ekosystemach leśnych zajmuje się inwentaryzacja wielko
obszarowa. Ma ona za zadanie pokazać wielkość i bogactwo 
zasobów leśnych np. skład gatunkowy lasu i ilość gatunków ro
ślin. W celu poznania jego cech należy udać się do lasu, aby do
brze poznać każdy jego zakątek. Zakłada się w nich czasowe 
lub stałe powierzchnie badawcze, na których wykonuje się nie
zbędne pomiary. Najczęściej mierzone są wysokości drzew, 
pierśnice (średnica drzewa na wysokość piersi) i liczbę drzew. 
Między innymi z tych danych uzyskujemy potrzebne nam infor
macje co do wielkości i jakości zasobów leśnych. Zebrane 
i przetworzone dane wykorzystuje się do tworzenia wieloletnie
go planu, którego zapisy leśnik wykorzystuje w codziennej pra
cy. 

Dzięki podziałowi przestrzennemu i zebranym danym 
w trakcie inwentaryzacji można dobrze orientować się w każ
dym zakamarku lasu. Dane te pozwalają na rozsądne i uporząd
kowane kierowanie wszystkimi pracami na obszarach leśnych. 
Tym właśnie zagadnieniem zajmuje się regulacja. Wszystkie te 
wiadomości zebrane są w jednej księdze nazywanej „Planem 

mapy leśnej 
urządzenia lasu" sporządzanym na okres 10 lat dla każdego 
Nadleśnictwa w kraju. 

Dobrze urządzone mieszkanie przez właściciela spełnia 
wszystkie jego oczekiwania, tak jak prawidłowo urządzony la
sy, który zaspakaja potrzeby społeczeństwa, a leśnikom poma
ga w codziennej pracy. 

NATALIA WRONA 

NADLEŚNICTWO KOLBUSZOWA 

Numeracja podziału powierzchniowego na słupkach 
granitowych 
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URATOWANY BOCIAN 
Sporo strachu najedli się ostatnio mieszkańcy Kolbuszowej Górnej. Za głowy chwycili się przede 

wszystkim Ci, którzy marzą o potomku. Wszystkiemu winien... bocian. 
Ptak mieszkający ze swoją rodziną na podwórku u jednego 

z mieszkańców wsi, wyleciał z gniazda i najprawdopodobniej 
wpadł na druty wysokiego napięcia po czym spadł na ziemię. 
Obolały i ledwo żywy bociek, dzięki szybkiej interwencji miesz
kańców, znalazł się jednak pod fachową opieką. Jego życiu nie 
zagraża w tej chwili niebezpieczeństwo. 

Obolałego i kulawego ptaka w piątek znalazły dzieci. Naj
prawdopodobniej to jeden z czwórki bocianów mieszkający na 
posesji u państwa Turek. 

Przez weekend chorym boćkiem opiekowała się rodzina 
Turków, a w szczególności Edyta: - Bocian jest bardzo spokoj
ny. Karmiłam go. Zbierałam mu ślimaki. Bardzo mi go żal, ale 
mam nadzieję, że wyzdrowieje i wróci do swojego gniazda -
opowiadała opiekunka ptaka. 

Zatroskani o los boćka mieszkańcy już w piątek powiadomi
li służby miejskie i powiatowe, zajmujące się ochroną środowi
ska. Inspektorzy, na czele z Kazimierzem Kretem, pracującym 
w Urzędzie Miejskim, zadecydowali, że bociek pojedzie w po
niedziałek do specjalnej kliniki w Przemyślu, w której fachow
cy opiekują się dzikimi zwierzętami. Na przełomie lipca 
i sierpnia w tej klinice pojawia się średnio od 50 do 60 bocia
nów. 

Ptak trafił do kliniki w poniedziałkowe południe. Doktor 
uspokoił wszystkich zatroskanych losem bociana. Zapewnił, że 
ulubieniec z pewnością już niebawem dojdzie do siebie. Będzie
my czekać, tymczasem wszyscy zatroskani o przyrost natural
ny w Kolbuszowej Górnej mogą „spać spokojnie". 

SYLWIA TĘCZA 

Edytka Turek - opiekunka bociana przekazuje chorego ptaka 
Kazimierzowi Kretowi, inspektorowi ds. ochrony środowiska UM 
w Kolbuszowej 
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SKŁAD FABRYCZNY KOLBUSZOWA 

Plac Wolności 54, tel. (017) 2270 090 

P C V , A L U M I N I U M , D R E W N O 

ROLETY, PARAPETY, MONTAŻ 
TRANSPORT, POMIAR i WYCENA - GRATIS!!! 
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PAMIĄTKI PRZESZŁOŚCI 
LASOYIACKICH" GMIN 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Lasovia 
skupia trzy gminy - Cmolas, Niwiska 
i Ostrów. Chcemy zachęcić do zapoznania 

i i odwiedzenia naszego regionu. Istnieje kil¬
' ka cennych zabytków-reliktów przeszłości, 

które warto poznać. Pośród nowoczesnych, za
dbanych wiosek, w otoczeniu bujnej przyro
dy pozostało wiele pamiątek przeszłości. 
Obiekty zabytkowe są świadectwem dziejów, 
ważnym pomnikiem kultury, elementem pod
noszącym atrakcyjność turystyczną regionu. 

Na obszarze Lasovii nie powstawały zam
k i czy okazałe pałace, lecz jedynie skromniej
sze zespoły dworskie, stanowiące siedziby 
ich niezbyt zamożnych mieszkańców. Więcej 
jest zabytków budownictwa sakralnego: ko
ściołów, kaplic i kapliczek. Niemal całkowi
cie zniknęły zabytki drewnianego 
budownictwa zagrodowego i rzemieślnicze
go /domy, bud. gospodarcze, kuźnie, wiatraki 
itp./ zebrane w skansenie w pobliskiej Kolbu
szowej. Mimo to występują tu ciekawe obiek
ty dziedzictwa kulturowego- zabytki 
sakralne, pojedyncze zespoły dworskie, obiek
ty związane z historią I I wojny światowej 
czy przejawy tradycyjnej kultury ludowej. 
Uzupełnione są one dość często organizowa
nymi imprezami kulturalnymi promującymi 
region. Ta bogata oferta uzupełniająca cieka
we walory krajobrazowe jest jednak słabo roz
propagowana, stąd też mało znana. 

W centrum Cmolasu wznosi się niewiel
k i , drewniany kościółek P.w. Przemienienia 
Pańskiego z 1674 roku, wzniesiony stara
niem księdza Wojciecha Borowiusza jako 
świątynia przyszpitalna. Niewielka budowla 
składa się z trójbocznie zamkniętego prezbite
rium, jednej nawy i wieży od zachodu. We 
wnętrzu wiele cennych elementów wyposaże
nia. Na uwagę zasługują: późnobarokowa po
lichromia, barokowy ołtarz główny, ołtarze 
boczne, X V I I w. uzupełnione około połowy 
X V I I w., X V I I - wieczny krucyfiks na belce tę
czowej, portret fundatora, ks. Wojciecha Boro
wiusza z data 1646, uzupełniony o scenę 
wizji w 1735 r. (XVIII-wieczna panorama 
wsi Cmolas).Pierwotnie w tym kościele znaj
dował się słynący łaskami obraz Przemienie
nia Pańskiego, znajdujący się obecnie 
w kościele parafialnym malowane na płótnie 
przedstawienie, którego fundatorem był 

ks. Borowiusz powstało w warsztacie krakow
skim około połowy X V I I wieku. 

W miejscowości Poręby Dymarskie znaj
duje się należący do największych drewnia
nych barokowych świątyń w Małopolsce 
kościół św. Stanisława i Wojciecha. We wnę
trzu portale: pomiędzy wieżą i nawą z datą 
1660, między prezbiterium i zachrystią, w któ
rym drzwi z zamkiem z I I połowy X V I I wie
ku oraz pomiędzy południowym 
przedsionkiem i nawą; polichromia z X V I I 
wieku, ołtarz główny z X V I I wieku z obra
zem Matki Bożej z Dzieciątkiem adorowanej 
przez św. Stanisława i Wojciecha biskupów, 
ołtarze boczne z X V I I w. w lewym obraz Mat
k i Bożej Szkaplerznej, w prawym św. Józef 
z Dzieciątkiem, krucyfiks w tęczy, ambona, 
chrzcielnica, ławka kolatorska - I I poł. X I X 
w. 

W Trzęsówce znajduje się kościółek 
p.w. św. Anny, pierwotnie dworska kaplica, 
zaadoptowana na kościół parafialny w 1786 
roku. Architektura bezstylowa na skutek licz
nych przeróbek ale wnętrze piękne, z kilko
ma cennymi zabytkami: późnobarokowy 
ołtarz główny z ornamentami XVII-wieczny-
mi i X I X - wiecznymi malowanymi przedsta
wieniami, rokokowe ołtarze boczne 
z XVII-wiecznymi przedstawieniami w zwień
czeniach, rokokowy krucyfiks na belce tęczo
wej, ambona, chrzcielnica. 

Kościół parafialny p.w. św. Matki Bo
skiej Królowej Polski w Ostrowie powstał 
w latach 1921-1923. Uszkodzony w czasie 
działań wojennych w 1944, po wojnie odbudo
wany. We wnętrzu na uwagę zasługują: późno
barokowa ambona, prospekt organowy 
z pocz. X I X w., obraz Matki Boskiej Królo
wej Polski z 1938 r. 
Spośród świątyń murowanych najstarszą bu
dowla jest kościół parafialny p.w. św. Mikoła
ja w Niwiskach. Wzniesiony w latach 
1876-1880 ma spokojną majestatyczna syl
wetkę wyeksponowana poprzez usytuowanie 
na niewielkim wzniesieniu. 

W latach 1900-1902 wzniesiono neogo
tycki kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia 
Matki Boskiej w Ostrowach Tuszowskich 
z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwa
ny Madonną z puszczy, powstały jak świad
czy napis w 1630 r. 

W latach 1957-1961 wzniesiono 
w Cmolasie nowy kościół. W nowej świąty
ni znajduje się słynący łaskami, malowany 
na płótnie obraz. Sanktuarium cmolaskie, 
gromadzące rzesze wiernych corocznie 
w pierwszym tygodniu sierpnia, posiada po
tężnych rozmiarów ołtarz polowy i zaplecze 
duszpasterskie obsługujące tysiące przyby
wających tu pielgrzymów. 

W regionie zachowało się kilka zespo
łów dworskich i parków - nastrojowych re
liktów przeszłych wieków. Najstarszy, X V I 
wieczny dwór (własność prywatna) znajduje 
się w Skrzyszowie, należy do rozpowszech
nionego typu renesansowego dworu małopol
skiego. W pobliskiej Woli Osieckiej znajduje 
się dwór rodziny hrabiów Romerów. Wokół 
dawnego dworu rozciąga się potężny obsza
rowo park krajobrazowy. Pełen uroku jest 
dwór Hupków w Niwiskach. Datowany na 
przełom X I X i X X wieku, parterowo- piętro
wy, z filarowa galerią i portykiem, zwieńczo
ny attyką zachował klimat właściwy 
szlacheckim domom. W 1982 roku, podczas 
prac konserwatorskich odsłonięto cenną poli
chromie dzieło wybitnego krakowskiego ar
tysty - Karola Frycz. Obok dworu stoi 
parterowa oficyna, a zespół uzupełnia neogo
tycki spichlerz z X I X wieku i resztki parku 
z piękną aleją grabową i okazami wieko
wych drzew - lip i dębów. Park podworski 
zachował się także w Trzęsówce i Trześni 
wraz z cennymi drzewostanami. 

Nie brakuje w regionie zabytków małej 
architektury. Przy drogach stoją świadectwa 
wiary minionych epok - krzyże, figury, ka
pliczki. Większość z nich ma charakter ludo
wy, odznacza się prostota kształtów 
i dekoracji. 

Z okresu I I wojny światowej zachowały 
się dwa zabytki w gminie Ostrów. Jednym 
z nich są pozostałości niemieckiego poligo
nu rakietowego w Bliźnie drugim natomiast 
stanowią bunkry w Ociece. 

We wszystkich trzech gminach warto 
zwiedzić zabytkowe kościoły, zespoły dwor
skie, zadumać się w cieniu wiekowych kapli
czek - symboli żarliwej wiary przodków. 

Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji „Pilotażowego Programu LEADER + " w Schemacie 
30 II Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich''. 



CENTRUM HANDLOWE 

ul. 11 listopada 3, 36-100 Kolbuszowa 

Do Państwa dyspozycji: 
r DOLNA KONDYGNACJA: Neonet ( AGD,RTV), Art. Elektryczne, 1001 

Drobiazgów(serwisy obiadowe, sztućce, plastiki itp.), Pasmanteria, „Kora"(ręczniki, 
pościel) Usługi Foto, 

Od lutego 2007 Stoisko Monopolowe oraz Usługi Foto zostały przeniesione na dolną kondygnacje 
(wejście od parkingu) 

PARTER: Art. Spożywcze, Chemia gospodarcza, Kantor Wymiany Walut, Bankomat 
I PIĘTRO: Odzież damska i męska, Obuwie damskie i męskie, Zabawki, kosmetyki, 
Pamiątki okolicznościowe, Rozlewnia Perfum, Art.szkolne i papiernicze, Biżuteria, 
I I PIĘTRO: Specjalistyczne gabinety lekarskie, Badania USG, EKG, Gabinet 
Ginekologiczny, Gabinet Rehabilitacyjny (Fizyko terapii), Gabinet Pielęgniarski, 
Analityka, Ubezpieczenia Generali, Gabinet Dentystyczny 

ZAPRASZAMY NA UDANE ZAKUPY 
www.sklepy.orzech.com.pl 

w r z e ś n i a 

Skansen w Kolbuszowej 
sobota godz. 14.00 - 18.00 

niedziela godz. 12.00- 18.00 

http://www.sklepy.orzech.com.pl
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miesięcznie 

I B A N K P E K A O SA 

P r o s t y K r e d y t M i e s z k a n i o w y 
Trudno wyobrazić sobie wspanialsze miejsce niż swoje własne mieszkanie. 

Każdy chciałby się tam wreszcie znaleźć. Doskonale to rozumiemy, dlatego 

tary naszego kredytu mieszkaniowego sa. tak niskie - |edynle 398 złotych 

miesięcznie przez pierwsze dwa lata za 100 0 0 0 złotych kredytu, 

niezależnie od wkładu własnego. Dzięki takiej racie każdy może beztrosko 

cieszyć się najwspanialszym miejscem świata - własnym mieszkaniem. 

Więcej informacji na stronie www.pekao.com.pl otaz pod numerem 
infolinii 0-801 365 365 (oplata jak za połączenie lokalne). 

Zapraszamy do placówek Banku Pekso S.A.: 
I Oddział w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 18. Tel. (17) 22 77 165: Filia I w Kolbuszowej. Plac Wolności 52. tel. (17) 22 73 Cl 0. 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego w wysokości 100 000 złotych, zaciągnie lego na 30 latr obliczona 
na podstawie bieżącego poziomu WIBGP » marzą Banku, wynosi 5.5%. 

http://www.pekao.com.pl

