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Natura i kultura

(3 grosze) WYDARZENIA ...

Piknik so³tysów z Podkarpacia
Zgodnie z tradycjπ kaødy piknik odbywa siÍ w innym powiecie. Tegoroczny

IV juø odby≥ siÍ 19 lipca w Kolbuszowej. Stowarzyszenie So≥tysÛw Podkarpacia
skupia ok. 1100 so≥tysÛw i jest trzecim co do wielkoúci ko≥em so≥tysÛw w Polsce.
Spotkania jego cz≥onkÛw ñ pikniki - majπ charakter szkoleniowo-rozrywkowy.

Przyby≥ych na tegoroczny piknik do
Kolbuszowej so≥tysÛw i goúci przywitali
prezes Zwiπzku Stanis≥aw Lawera i pre-
zes Ko≥a w powiecie kolbuszowskim Jan
BaÒkowski so≥tys z Weryni. Obecna by≥a
senator Janina Sagatowska, ktÛra w swo-
im krÛtkim przemÛwieniu wyrazi≥a duøe
uznanie dla pracy so≥tysÛw powo≥ujπc siÍ
na s≥owa Czes≥awa Mi≥osza Ñlawina bieg
od tego zmienia po jakich toczy siÍ kamie-
niachî. Pierwszπ prelekcjÍ ÑWieú polska w
UE i co dalejî wyg≥osi≥ Krzysztof Moúcic-
ki dokonujπc przeglπdu sytuacji polskie-
go rolnictwa, funkcjonowania systemu
Ajaks. Uczula≥ zebranych na uregulowa-
nie i poprawne udokumentowanie w≥a-

snoúci gospodarczej, gdyø bÍdzie to po-
trzebne do rozdzielania pieniÍdzy po-
przez system Ajaks. NastÍpnie g≥os zabra≥
senator Mieczys≥aw Janowski przedsta-
wiajπc informacjÍ ÑAktualne prace nad
ustawami samorzπdowymiî.

W dyskusji so≥tysi dzielili siÍ ze swo-
imi kolegami m.in. przemyúleniami na te-
mat obecnego stanu rolnictwa, sytuacji
spo≥ecznej i gospodarczej, krytycznie oce-
niali politykÍ kolejnych ekip rzπdzπcych
wobec wsi. Po spotkaniu goúcie i so≥tysi
udali siÍ na obiad, po nim zaú na zwiedza-
nie skansenu.

ACH
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Dobrze by≥oby wiedzieÊ ilu turystÛw
odwiedzi≥o nasze strony tego lata. Dobrze by-
≥oby wiedzieÊ co ich tutaj sprowadzi≥o, czy byli
tylko przejazdem, czy moøe zatrzymali siÍ na
d≥uøej, czy po tym pobycie polecπ to miejsce
swoim krewnym i znajomym, a moøe sami
postanowili, øe jeszcze kiedyú tutaj wrÛcπ.

I ciekawoúÊ taka nie jest bynajmniej
czymú niestosownym. Wyczerpujπca odpo-
wiedü na powyøsze pytania by≥aby zupe≥-
nie niez≥ym opisem atrakcyjnoúci naszego
regionu, a wiÍc i jego perspektyw w bliø-
szej i dalszej przysz≥oúci.

NajogÛlniej mÛwiπc o pozycji ziemi
kolbuszowskiej poúrÛd innych ziem Rze-
czypospolitej bÍdπ decydowa≥y dwie gru-
py uwarunkowaÒ, ktÛre moøna w skrÛcie
nazwaÊ: natura i kultura.

Warunki naturalne, jakie sπ, kaødy wi-
dzi. Wprawdzie krajobraz P≥askowyøu Kol-
buszowskiego nie moøe konkurowaÊ swo-
im urozmaiceniem z pobliskimi Karpatami
czy nawet Roztoczem, a zalew w Wilczej
Woli nie zamieni okolicy w pojezierze, to
przecieø nie jest to kraina pozbawiona swo-
istych i niepowtarzalnych walorÛw. Prezen-
tuje je Czytelnikom w kaødym numerze
ÑZKî Bart≥omiej Peret. Na dodatkowe pod-
kreúlenie zas≥uguje i to, øe od kilku lat trwa
bezprecedensowa praca, aby uatrakcyjniÊ
i przybliøyÊ wszystkim bogactwo przyrod-
nicze regionu. Nie do przecenienia jest tutaj
rola Nadleúnictwa Kolbuszowa: úcieøka
przyrodniczo-edukacyjna Bia≥kÛwka, teraz
podobna przy zalewie w Wilczej Woli, w
niedalekie przysz≥oúci trasa rowerowa w
PorÍbach Dymarskich, a jeszcze w projek-
cie stanowiska roúlin rzadkich i chronionych
(B. Peret, Botanika i etnografia, ÑZKî 5/
2003) ñ czy moøna zrobiÊ wiÍcej w tak krÛt-
kim czasie? Gdybyø jeszcze ñ westchnijmy
ñ miejscowi w≥oúcianie przestali traktowaÊ
lasy jako podrÍczne wysypiska úmieci...

Znacznie bardziej niejednoznaczna
jest sprawa z naszym krajobrazem kultu-
rowym. ZabytkÛw architektury, jak wiado-
mo, nie mamy zbyt wiele. Najcenniejsze z
nich, koúcio≥y w PorÍbach Dymarskich,
Cmolasie i Majdanie KrÛlewskim sπ otoczo-
ne troskliwπ opiekπ. Z innymi budowlami
jest rozmaicie. Jakøe trudno przebija siÍ do
úwiadomoúci powszechnej, øe zachowanie
pamiπtek po przodkach jest jednoczeúnie
warunkiem zachowania naszej toøsamoúci.
Bez materialnych úladÛw przesz≥oúci prze-
staniemy siÍ z niπ identyfikowaÊ, stracimy
poczucie ciπg≥oúci a potem pamiÍÊ... Czy
moøna sobie wyobraziÊ rodzinÍ (niech bar-
dziej wraøliwi Czytelnicy wybaczπ to po-
rÛwnanie), gdzie kaøde kolejne pokolenie
pali fotografie swoich rodzicÛw i dziad-
kÛw? A jeúli nawet ten úwiÍty zapa≥, by zbu-
rzyÊ dooko≥a wszystko co postawiono
przed epokπ lastrika, terabony i siporeksu
jest tak przemoøny, øe najwyøszπ instancjπ
staje siÍ kosztorys budowlany, to moøe
warto przypomnieÊ, øe zabytki w krajobra-
zie dadzπ siÍ przeliczyÊ na ca≥kiem konkret-
ne korzyúci. I o te sprawy czasem warto
zagadnπÊ przyjezdnych...

J. B.

INDEKS: 32616X
ISSN 1232-051X.

Milym akcentem by≥o wrÍczenie przez Mieczys≥awa Janowskiego najstarszemu so≥tysowi powiatu kol-
buszowskiemu 83-letniemu honorowemu so≥tysowi Cmolasu Janowi LigÍzie w≥asnej odznaki senatora
za blisko 30 lat so≥tysowania.
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¯yczenia i podziêkowania
Tegoroczne obchody policyjnego úwiÍta w naszym powiecie odby≥y siÍ 23

lipca. Tradycyjnie rozpoczÍ≥a je Msza úwiÍta w koúciele p.w. Wszystkich åwiÍ-
tych w intencji policjantÛw, pracownikÛw i emerytÛw Policji, potem, w úwietlicy
Komendy Powiatowej Policji odby≥a siÍ dalsza czÍúÊ uroczystoúci.

Starosta Bogdan Romaniuk, Podkarpacki Komendant WojewÛdzki Policji nadinsp. JÛzef Jedynak i p.o.
Komendanta Powiatowego Policji kom. Mieczys≥aw MariaÒski wrÍczyli grupie wyrÛønionych funk-
cjonariuszy odznaczenia paÒstwowe i resortowe oraz awanse na wyøsze stopnie policyjne.

 Nadinsp. JÛzef Jedynak z≥oøy≥ serdeczne podziÍkowania przedstawicielom samorzπ-
dÛw powiatu kolbuszowskiego za pomoc i wsparcie finansowe, jakiego od lat udzielajπ
Policji. Takøe goúcie nie szczÍdzili mi≥ych s≥Ûw sk≥adajπc podziÍkowania za ofiarnπ s≥uøbÍ
na rzecz poprawy bezpieczeÒstwa lokalnej spo≥ecznoúci oraz øyczπc kolbuszowskim poli-
cjantom dalszych sukcesÛw w pracy.

Rosnπce zaufanie spo≥eczne do naszej formacji, dobre oceny dzia≥aÒ podejmowanych
przez policjantÛw zobowiπzujπ nas do dalszej wytÍøonej i sumiennej pracy. Pragniemy
podziÍkowaÊ mieszkaÒcom powiatu kolbuszowskiego za zrozumienie dla trudnej s≥uøby,
za pomoc w dzia≥aniach na rzecz poprawy bezpieczeÒstwa w naszej ma≥ej ojczyünie jak
teø w dzia≥aniach wykrywczych. DziÍkujemy teø naszym bliskim, ktÛrym ta s≥uøba nie
szczÍdzi stresÛw i niepokojÛw, øe sπ przy nas w najtrudniejszych chwilach.

NADKOM. EWA S CZKOWSKA

By≥a okazja z≥oøenia øyczeÒ i gratulacji dla Podkarpackiego Komendanta WojewÛdzkiego Policji nad-
insp. JÛzefa Jedynaka, ktÛry 9 lipca br. otrzyma≥ z rπk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksan-
dra Kwaúniewskiego nominacjÍ generalskπ.

Zaprosili nas...

15 sierpnia ñ Zarzπd OSP i Rada So≥ec-
ka Huciny na uroczystoúÊ nadania sztanda-
ru jednostce OSP w Hucinie.

Program uroczystoúci:
13:15 ñ ZbiÛrka jednostek i pocztÛw
OSP obok remizy.
14:00 ñ Msza polowa na stadionie
i poúwiÍcenie sztandaru.
15:00 ñ Uroczyste wrÍczenie sztandaru,
wrÍczenie odznaczeÒ, festyn.

KRONIKA POLICYJNA...
KRADZIEØE
I W£AMANIA

r r r r r 20 lipca, nad ranem, w Wilczej Woli
na jednym z pÛl namiotowych, nieznany
sprawca skrad≥ trzy parasole barowe, nale-
øπce do Browaru ÑOkocimî. WartoúÊ skra-
dzionego mienia wyceniono na 2 000 z≥otych.

r r r r r 27 lipca w godzinach rannych, w Sta-
niszewskiem, nieznany sprawca w≥ama≥ siÍ
do stojπcego na uboczu domu. Z≥odziej sko-
rzysta≥ z nieobecnoúci w≥aúcicieli, ktÛrzy w≥a-
únie byli w koúciele na niedzielnej mszy. Po
spenetrowaniu wszystkich pomieszczeÒ,
ukrad≥ 40 z≥otych.

r r r r r Nocπ 27/28 lipca w Raniøowie nie-
znany sprawca w≥ama≥ siÍ do tamtejszego
pawilonu handlowego. Tam, po w≥amaniu do
czÍúci zajmowanej przez sklep spoøywczy,
z≥odziej skrad≥ artyku≥y spoøywcze oraz pa-
pierosy. WstÍpnie wartoúÊ skradzionego mie-
nia oszacowano na oko≥o 2 650 z≥otych.

E. S CZKOWSKA

15 lipca - Starostwo Powiatowe i Nad-
leúnictwo Kolbuszowa na przekazanie spo-
≥eczeÒstwu úcieøki edukacyjno-wypoczyn-
kowej ÑMaziarniaî.

19 lipca ñ Stowarzyszenie So≥tysÛw
WojewÛdztwa Podkarpackiego na ÑIV Pik-
nik So≥tysÛwî w Kolbuszowej.

30 lipca - Zarzπd SpÛ≥dzielni Zaopatrze-
nia i Zbytu w Kolbuszowej na uroczyste
otwarcie ciastkarni.

Patronat medialny:
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Relikwie �w. o. Pio
w Hucie Komorowskiej

Ñ MÛdl siÍ, ufaj i nie upadaj na duchu...î úw. o. Pio stwem pierwszego proboszcza ks. Paw≥a Sob-
czyÒskiego. NastÍpcπ tragicznie zmar≥ego pro-
boszcza zosta≥ ks. Dariusz KomierzyÒski, go-
rπcy orÍdownik kultu åwiÍtego z San Giovan-
ni Rotondo. Dlatego teø po objÍciu parafii pro-
gram duszpasterski opar≥ na duchowoúci úw.
o. Pio. W parafii powsta≥a Grupa Modlitwy
úwiÍtego i pierwsza w Polsce dzieciÍca grupa
Ñ Ma≥ych PrzyjaciÛ≥ úw. o. Pioî.

Od momentu sprowadzenia relikwii
åwiÍtego, piπtkowe popo≥udnia nabierajπ w
Hucie Komorowskiej szczegÛlnego wymiaru.
O godz. 1700 odbywa siÍ wystawienie relikwii
do publicznej adoracji, o godz. 1800 Msza úw. /
miÍdzyczasie moøliwoúÊ skorzystania z sakra-
mentu pokuty/. Po Mszy úw. wieczysta nowen-
na do åwiÍtego i uca≥owanie relikwii.

Przez ca≥y czas w koúciele wystawiona jest
ksiÍga prÛúb i podziÍkowaÒ kierowanych do
Boga przez orÍdownictwo úw. o. Pio.

23 maja, w przeddzieÒ rocznicy urodzin
úw. o. Pio, odby≥o siÍ w Hucie Komorowskiej
poúwiÍcenie figury åwiÍtego, ktÛra stanÍ≥a na
placu koúcielnym. Uroczystoúci przewodniczy≥
o. Bogus≥aw Piechuta ñ krajowy Moderator
Grup modlitewnych úw. o. Pio. Na Mszy úw.
byli obecni rÛwnieø przedstawiciele Grup Mo-
dlitewnych z Tarnobrzega, Niska, Nowej DÍby,
Tarnowa, Gromnica i £odzi.

PoúwiÍcona figurka jest wyrazem dziÍk-
czynienia parafii za posiadane relikwie. Tego
dnia zosta≥a teø poúwiÍcona kopia, znajdujπ-
cego siÍ w koúciele obrazu úw. o. Pio i rÛøaniec
úw. ñ w zwiπzku z przeøywanym rokiem rÛ-
øaÒca. Od niedzieli 25 maja rozpoczÍ≥o siÍ na-
wiedzenie rodzin przez obraz i rÛøaniec.

KS. D. KOMIERZY—SKI

ÑSprowadzenie relikwii úw. o. Pio do Huty
Komorowskiej oznacza, øe zamieszka≥ On miÍdzy
Wami. Mam nadziejÍ, øe doúwiadczycie wiele dobra
z faktu jego obecnoúci wúrÛd Wasî ñ tymi s≥owami
o. Boles≥aw Konopka koÒczy≥ homiliÍ 15 grud-

nia 2002 roku, wprowadzajπc uroczyúcie reli-
kwie úw. o. Pio do Huty Komorowskiej.

D≥ugo trwa≥y zabiegi i starania o to, aby
úw. O. Pio w swoich relikwiach zamieszka≥ w
Hucie Komorowskiej, poranionej morder-

i Ojca. Natomiast Komisja Socjalno-Bytowa
rozpoznawa≥a potrzeby w zakresie opieki
nad najbiedniejszymi cz≥onkami Zwiπzku
organizujπc dla nich pomoc, jak teø obs≥ugi-
wa≥a ogÛlne spotkania zwiπzkowe zabezpie-
czajπc ich obs≥ugÍ. Komisja ta uczestniczy≥a
rÛwnieø przy wydawaniu odzieøy uøywanej
pozyskanej nieodp≥atnie z Miejsko Gminne-
go Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej przy UrzÍ-
dzie MiG i PK PS. Stara≥a siÍ rÛwnieø o po-
zyskani sponsorÛw na czÍúciowe pokrycie
wydatkÛw zwiπzanych z imprezami zwiπz-
kowymi. Porad prawnych, z ktÛrych w tej
kadencji skorzysta≥o 25 osob, udziela≥ bez-
p≥atnie mec. Jan Malec.

W sk≥ad nowo powo≥anego Zarzπdu
Rejonowego Oddzia≥u Zwiπzku weszli: Anie-
la Lenart - przewodniczπca, Jan Malec
i Romana Starzec - zastÍpcy przewodniczπ-
cego, Zofia Serafin - sekretarz, Lucyna Ko-
czoÒ - skarbnik, Matylda Rybka - przewod-
niczπca Komisji Kultury, Stanis≥awa Woüny,
Danuta Gorzelany, Wies≥awa Sitko, Wies≥aw
KopeÊ, Maria SzafraÒska - przewodniczπca
Komisji Socjalnej, Dorota Koczur, Antoni
Gabriel, Izabela G≥az i Stefania Maciπg. Na-
tomiast KomisjÍ Rewizyjnπ tworzπ: Czes≥a-
wa DudziÒska (przewodniczπca), Barbara
Krudysz i Stanis≥aw SkowroÒski.

Oddzia≥ Rejonowy Zwiπzku ERiI w Kol-
buszowej zwraca siÍ z apelem do emerytÛw,
rencistÛw i inwalidÛw o wstÍpowanie w sze-
regi naszego Zwiπzku i aktywne w≥πczenie
siÍ do jego pracy. RÛwnoczeúnie informuje-
my, øe z dniem 1 lipca 2003 biuro Rejonowe-
go Oddzia≥u Zwiπzku zosta≥o przeniesione
na ul. 11 Listopada 10 do budynku Starostwa,
pokÛj 221 na I piÍtrze. Biuro jest czynne w
kaødy czwartek od godz. 9oo do 14oo.

ZOFIA SERAFIN

Owocna kadencja
W dniu 26 czerwca 2003 r odby≥o siÍ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zwiπz-

ku EmerytÛw, RencistÛw i InwalidÛw z Oddzia≥u Rejonowego w Kolbuszowej.

SzczegÛ≥owe sprawozdanie z dzia≥alno-
úci Zarzπdu na ostatniπ kadencjÍ tj. lata 1998-
2003 z≥oøy≥a przewodniczπca Zarzπdu Anie-
la Lenart. Aktualnie na terenie powiatu kol-
buszowskiego jest 295 cz≥onkÛw Zwiπzku
ERiI. W okresie ostatniej 5-letniej kadencji
przysz≥o do Zwiπzku 71 nowych cz≥onkÛw,
a uby≥o 181 - z tego 49 osÛb zmar≥o, 23 wypi-
sa≥o siÍ z uwagi na podesz≥y wiek i choroby,
a 109 zosta≥o skreúlonych z ewidencji z po-
wodu niep≥acenia sk≥adek.

W okresie ostatnich 5 lat Zarzπd Zwiπz-
ku prowadzi≥ dzia≥alnoúÊ kulturalnπ, socjal-

no - bytowπ i bezp≥atnie porady prawne dla
zrzeszonych zwiπzkÛw. Przy Zarzπdzie
Zwiπzku dzia≥a≥y dwie komisje problemowe:
Komisja Kultury i Organizacji Czasu Wolne-
go i Komisja Socjalno - Bytowa. Komisja Kul-
tury zorganizowa≥a 10 wycieczek turystycz-
no-krajoznawczych na terenie Polski i do
Lwowa, organizowa≥a spotkania w Klubie
Seniora z rÛønego rodzaju odczytami, poka-
zami, wspÛ≥pracowa≥a rÛwnieø z innymi or-
ganizacjami przy organizacji imprez okolicz-
noúciowych z okazji Dnia Seniora, Nowego
Roku, spotkania op≥atkowe czy DzieÒ Matki

Obrady prowadzi przewodniczπca Zarzπdu Aniela Lenart.
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Zjazd otworzy≥ Prezes Zarzπdu Powia-
towego PSL, radny Sejmiku WojewÛdzkiego
ñ Stanis≥aw Koúcielny witajπc: sekretarza Ko-
mitetu Naczelnego PSL, prezesa Zarzπdu
WojewÛdzkiego PSL pos≥a ñ Jana Burego, sta-
rostÍ Bogdana Romaniuka, burmistrza Zbi-
gniewa Chmielowca, wÛjtÛw: Piotra SkibÍ,
Eugeniusza Galka, Jana Niemczyka i Jerze-
go Wilka oraz zebranych cz≥onkÛw PSL, sym-
patykÛw i wszystkich przyby≥ych goúci.

Po sprawozdaniu z dzia≥alnoúci za ubie-
g≥π kadencjÍ i przeg≥osowaniu absolutorium
dla ustÍpujπcego Zarzπdu przystπpiono do
wyborÛw. Prezesem po raz kolejny zosta≥ Sta-
nis≥aw Koúcielny, ktÛry w g≥osowaniu taj-
nym otrzyma≥ 100% g≥osÛw. Delegaci wy-
brali rÛwnieø 14 cz≥onkÛw Zarzπdu Powia-
towego, delegatÛw na Zjazd WojewÛdzki i
delegata na VIII Kongres Krajowy, ktÛrym
zosta≥ Stanis≥aw Wilk.

ÑMUSIMY PO£•CZY∆ DOåWIADCZENIE
Z WYKSZTA£CENIEM...î

Stanis≥aw Koúcielny ñ prezes Zarzπdu Powiato-
wego PSL.

22 czerwca 2003 r. w Miejskim Domu Kultury odby≥ siÍ Powiatowy Zjazd Spra-
wozdawczo ñ Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kolbuszowej.

Na zakoÒczenie zjazdu prezes Stanis≥aw
Koúcielny przedstawi≥ program dzia≥ania
Zarzπdu Powiatowego PSL na nastÍpnπ ka-
dencjÍ i podziÍkowa≥ za zaufanie, jakim ob-
darzyli jego osobÍ delegaci. ÑDziÍkujÍ
wszystkim, ktÛrzy oddali g≥os na mojπ kan-
dydaturÍ. (...) Chcia≥bym, aby w naszym Pol-
skim Stronnictwie Ludowym, partii o ponad
stuletniej tradycji, Koleøanki i Koledzy z du-
øym bagaøem doúwiadczenia i mπdroúci,
podzielili siÍ swojπ wiedzπ z m≥odzieøπ, ktÛ-
ra jest dobrze wykszta≥cona a m≥odzieø po-
≥πczy mπdroúÊ, doúwiadczenie i tradycje na-
szej partii w pracy na rzecz rozwoju regionu
i naszego stronnictwa. MyúlÍ, øe wÛwczas,
po wejúciu Polski do struktur Unii Europej-
skiej, bÍdziemy konkurencyjni na rynkach
europejskich.î

Prezes Zarzπdu WojewÛdzkiego Jan
Bury wrÍczy≥ Stanis≥awowi Kardysiowi z

Weryni Medal Za Zas≥ugi Dla Ruchu Ludo-
wego im. Wincentego Witosa, a nowo przy-
jÍtym cz≥onkom legitymacje.

AGNIESZKA KUNA

WúrÛd biesiadnikÛw znalaz≥y siÍ kapele
ludowe Widelanie i GÛrniacy, a zespÛ≥ obrzÍdo-
wy ÑMazurzanieî z MazurÛw ko≥o Raniøowa,
przygotowa≥ inscenizacjÍ obrzÍdu øniwnego.

Dla wszystkich uczestnikÛw biesiady
organizatorzy przygotowali szereg atrakcji.
Moøna by≥o skorzystaÊ z przejaødøki brycz-
kπ. Dzieci na ogromnym p≥Ûtnie malowa≥y
wspÛlny obraz. Dla mi≥oúnikÛw kuchni regio-
nalnej przygotowano kapuúniaczki i barszcz
z ogÛrkÛw.

KRONIKA POLICYJNA...Ludowo i rozrywkowo
3 sierpnia na stadionie sportowym w Kolbuszowej odby≥a siÍ ÑBiesiada Kol-

buszowskaî zorganizowana przez Miejski Dom Kultury, FundacjÍ na Rzecz Roz-
woju Kultury Fizycznej i Sportu, przy finansowym wsparciu UrzÍdu Miasta i Gminy
Kolbuszowa.

NajwiÍkszπ atrakcjπ biesiady okaza≥a siÍ
jednak loteria fantowa. £πczna wartoúÊ na-
grÛd, ufundowanych przez kolbuszowskich
przedsiÍbiorcÛw, przekracza≥a sumÍ 1.500 z≥.
Do rπk uczestnikÛw loterii trafi≥y m.in. sprzÍt
AGD, kosiarka do trawy, drabinka aluminio-
wa, kosmetyki samochodowe, okulary s≥o-
neczne, odzieø dzieciÍca, p≥yty i kasety. Bie-
siadÍ zakoÒczy≥ wystÍp zespo≥u ÑSunday Ni-
ght Bandî

MS

WYPADKI DROGOWE

r r r r r 21 lipca br. oko≥o godz. 7.00 w Kol-
buszowej GÛrnej 67-letni mÍøczyzna wy-
jeødøajπc rowerem z drogi podporzπdkowa-
nej na g≥Ûwnπ nie ustπpi≥ pierwszeÒstwa
przejazdu. Zderzy≥ siÍ z nadjeødøajπcym sa-
mochodem osobowym Fiat UNO. Rannego
rowerzystÍ, ze z≥amanπ koúciπ udowπ prze-
wieziono do szpitala.

r Tego samego dnia w Woli Raniøow-
skiej, kierujπca rowerem 7-letnia mieszkan-
ka Rzeszowa zosta≥a potrπcona przez jadπcy
w tym samym kierunku motocykl MZ, ktÛ-
rym kierowa≥ 16 ñ letni ch≥opiec. Pokrzyw-
dzona dziewczynka, z urazem g≥owy, trafi≥a
do szpitala. Nastoletni motocyklista nie mia≥
uprawnieÒ a jego pojazd nie by≥ dopuszczo-
ny do ruchu.

r     27 lipca oko≥o 13.30 w åwierczowie
kierujπcy trÛjko≥owym motorowerem inwa-
lidzkim 68-letni mieszkaniec Huciny, wyko-
nujπc manewr skrÍtu w lewo, zderzy≥ siÍ z
wyprzedzajπcym go samochodem osobo-
wym ÑSkodaî, ktÛrym kierowa≥ 33-letni
mieszkaniec Soko≥owa Ma≥opolskiego. Moto-
rowerzysta, w wyniku doznanych uszkodzeÒ
cia≥a, zmar≥ po przewiezieniu do szpitala.

r r r r r 3 sierpnia br. w Hucie Przedborskiej
kierujπca rowerem 61-letnia kobieta, w≥πcza-
jπc siÍ do ruchu nie ustπpi≥a pierwszeÒstwa
przejazdu i zosta≥a potrπcona przez samo-
chÛd osobowy marki ÑFiat 126î ktÛrym kie-
rowa≥a mieszkanka Rzeszowa. Rowerzystka
dozna≥a kilku z≥amaÒ koÒczyn i zosta≥a prze-
wieziona do szpitala.

E. S CZKOWSKA"Mazurzanie" z MazurÛw.
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Trwa budowa
Gimnazjum w Raniøowie

Zamys≥ budowy gminnego Gimnazjum powsta≥ w roku 1999.
Po opracowaniu projektu technicznego juø na prze≥omie lat 2000/
2001 wykonano ≥awy fundamentowe, a rok pÛüniej budynek sta≥ w
stanie surowym pod≥πczony do sieci elektrycznej, wodociπgowej oraz
kanalizacyjnej. Obecnie trwajπ intensywne prace wykoÒczeniowe
czÍúci dydaktycznej, aby we wrzeúniu rozpoczπÊ naukÍ w nowym
budynku.

Ca≥kowite oddanie Gimnazjum przewiduje siÍ na paüdziernik 2004
roku. Przy budowie gimnazjum bardzo zaangaøowana jest spo≥ecznoúÊ
lokalna. Powsta≥o Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oúwiaty, Kultury,
Sportu w Raniøowie, ktÛre aktywnie uczestniczy w tym dziele.

(-)

ZMALOWANE, WYKLEPANE...
r r r r r W godzinach nocnych pomiÍdzy 19 a 21 lipca w Kolbuszo-

wej nieznany sprawca pomalowa≥ czerwonπ farbπ p≥ytki na scho-
dach, szyby w oknach oraz tablicÍ informacyjnπ w nowym budynku
starostwa. Straty oszacowano na kwotÍ oko≥o 1 500 z≥otych.

W tym samym czasie mia≥o miejsce w≥amanie do znajdujπcego
siÍ na terenie dworca PKP-PKS, automatu do napojÛw. £upem z≥o-
dzieja pad≥y napoje ch≥odzπce, ktÛrych wartoúÊ oszacowano na oko-
≥o 500 z≥otych.

r r r r r Natomiast 25 lipca w Kupnie zosta≥ uszkodzony samochÛd
VW Passat stojπcy na jednej z prywatnych posesji. Zniszczone zosta-
≥y przednie drzwi, jedno z kÛ≥ oraz szyba. W≥aúciciel samochodu osza-
cowa≥ straty na oko≥o 3 000 z≥otych. Policjanci, zawiadomieni przez
pokrzywdzonego, ustalili i zatrzymali sprawcÍ dewastacji. By≥ pod
wp≥ywem alkoholu. Gdy wytrzeüwia≥, prokurator zastosowa≥ wo-
bec niego úrodki zapobiegawcze: porÍczenie majπtkowe, dozÛr poli-
cji oraz zakaz opuszczania kraju (co wiπøe siÍ z odebraniem pasz-
portu).

E. S CZKOWSKA

KOLBUSZOWA, UL. 11 LISTOPADA 3
Z A P R A S Z A

VVVVV DOLNA KONDYGNACJA: AGD, RTV, ART. ELEKTRYCZNE,  1001 DROBIAZGÓW (SERWISY
OBIADOWE, SZTUÆCE, PLASTIKI, �RODKI CZYSZCZ¥CE I PIOR¥CE, ITP.), KWIACIARNIA,
PASMANTERIA, WYPIEK CIASTEK, ARTYKU£Y DLA NIEMOWL¥T

VVVVV PARTER: ART. SPO¯YWCZE, MONOPOLOWE, CHEMIA GOSPODARCZA, US£UGI FOTO, KANTOR
WYMIANY WALUT, BANKOMAT

VVVVV I PIÊTRO: ODZIE¯ DAMSKA I MÊSKA, OBUWIE DAMSKIE I MÊSKIE, ZABAWKI, KOSMETYKI,
PAMI¥TKI OKOLICZNO�CIOWE, ROZLEWNIA PERFUM, ART. SZKOLNE I PAPIERNICZE, �WIAT
DZIECKA, SKLEP MUZYCZNY, BI¯UTERIA, EKOPRALNIA

VVVVV II PIÊTRO: SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, BADANIA USG, EKG, GABINET
GINEKOLOGICZNY, GABINET REHABILITACYJNY (FIZYKOTERAPII), GABINET PIELÊGNIARSKI, ANALITYKA

KOMUNIKAT POLICJI
r r r r r 27 czerwca bieøπcego roku, oko≥o godziny 8.00, na biegnπcej

przez teren leúny drodze z Krzπtki do Bojanowa dosz≥o do zderzenia
czo≥owego dwÛch samochodÛw osobowych ñ Forda Focusa i Opla
Omegi. Uszkodzony Opel Omega stanπ≥ w p≥omieniach. Jadπcy tym
samochodem pasaøerowie, 42-letnia kobieta i jej 13-letni syn, ponieúli
úmierÊ. Powaønie ranny zosta≥ takøe kierowca Forda.

Przed przyjazdem pogotowia ratunkowego i jednostek straøy
poøarnej, akcjÍ ratowniczπ podejmowali przygodni kierowcy. Ich ze-
znania mogπ byÊ pomocne w ustaleniu przyczyny tego tragicznego
wypadku.  Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, ktÛre w dniu 27
czerwca 2003 r., na drodze relacji Krzπtka ñ BojanÛw by≥y úwiadkami
wypadku drogowego, ratowa≥y jego ofiary lub pomaga≥y w akcji ga-
úniczej.

Prosimy o kontakt telefoniczny ñ tel. 017/ 22-75-310, 22-75-333,
22-71-717 lub 997 (z telefonÛw komÛrkowych ñ takøe 112) lub osobi-
sty ñ do Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej, Pl. Wolnoúci 1.
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 qqqqq OG£OSZENIA  qqqqq REKLAMY qqqqq

BUD -  TRANS
Kolbuszowa, ul. Krakowska 72

Oferuje:

Kolbuszowa, ul. Krakowska 72
Oferuje:

rrrrr wÍgiel kostka - 415-430 z≥
rrrrr wÍgiel orzech - 395 z≥
rrrrr wÍgiel groszek - 300 z≥
rrrrr wÍgiel mia≥        - 240 z≥
rrrrr drewno budowlane
rrrrr opa≥owe i tarcica

Z a p r a s z a m y
poniedzia≥ek - piπtek 7.00 - 18.00

sobota 7.00 - 12.00
tel. 017/ 22 73 108, 22 71 622

T R A N S - K O P

qqqqq materia≥y budowlane
qqqqq masa betonowa na stropy
    i  fundamenty
qqqqq skup z≥omu
qqqqq kasacja pojazdÛw
    samochodowych

Z a p r a s z a m y
poniedzia≥ek - piπtek 7.00 - 18.00

sobota 7.00 - 12.00
tel. 017/ 22 73 108, 22 71 622

Zawody sportowo-
po¿arnicze

W zawodach startowa≥o 13 druøyn mÍskich ñ grupa ÑAî oraz
5 m≥odzieøowych druøyn poøarniczych w tym 2 dziewczÍce. M≥o-
dzieøowe druøyny po raz pierwszy startowa≥y wed≥ug miÍdzyna-
rodowego regulaminu CTIF. Wszystkie druøyny startowa≥y w
dwÛch konkurencjach ñ sztafecie i Êwiczeniu bojowym. Ich zmaga-
nia ocenia≥a komisja sÍdziowska z Komendy Powiatowej PSP w Kol-
buszowej.

Ostatecznie po weryfikacji czasowej i punktÛw karnych w gru-
pie ÑAî zwyciÍøy≥a OSP Werynia, drugie miejsce zajÍ≥a OSP Do-
matkÛw a trzecie OSP PrzedbÛrz. W klasyfikacji generalnej MDP
wúrÛd ch≥opcÛw najlepszπ okaza≥a siÍ druøyna z Kolbuszowej GÛr-
nej drugie miejsce zajÍli zawodnicy z Bukowca natomiast trzecie
miejsce druøyna z Kolbuszowej Dolnej.

Z dziewczÍcych druøyn pierwsze miejsce wywalczy≥y zawodniczki
z Domatkowa, a drugie by≥y dziewczyny z Kolbuszowej Dolnej.

ZwyciÍzcy jak i druøyny z czo≥owych miejsc otrzymali z rπk
burmistrza Zbigniewa Chmielowca oraz wiceprzewodniczπcego
Rady Miejskiej Marka Gila a takøe cz≥onka Zarzπdu WojewÛdzkie-
go ZOSP RP Stanis≥awa Kosiorowskiego pamiπtkowe puchary, na-
grody, dyplomy.

TADEUSZ SERAFIN

W niedzielÍ 27 lipca br. na stadionie KKS Kolbuszowianka
odby≥y siÍ coroczne zawody sportowo-poøarnicze z gminy
Kolbuszowa.

A W POZOSTA£YCH GMINACH....
Co roku sezon wakacyjny dla straøakÛw Ochotniczych Straøy

Poøarnych jest okresem przygotowaÒ i startÛw w zawodach gmin-
nych. RozpoczÍ≥y jednostki OSP z gminy Majdan KrÛlewski.

W zawodach, ktÛre odby≥y siÍ 6 lipca zwyciÍøy≥a OSP Maj-
dan KrÛlewski przed OSP Huta Komorowska, natomiast w gru-
pie m≥odzieøowej (CTIF) kolejnoúÊ by≥a odwrotna. W gminie
Cmolas (13 lipca) pierwsze miejsce zdoby≥a OSP Cmolas, drugie -
OSP Ostrowy Baranowskie, a trzecie ñ OSP PorÍby Dymarskie. W
gminie Dzikowiec (20 lipca) wygra≥a druøyna OSP Dzikowiec II,
tuø przed OSP P≥azÛwka i OSP Kopcie, natomiast w Niwiskach
(3 sierpnia) OSP Niwiska wyprzedzi≥a OSP SiedlankÍ i OSP Hu-
cisko.

Przebieg tegorocznych zawodÛw zosta≥ nieco przyspieszo-
ny z racji wyznaczonych w roku bieøπcym terminÛw zawodÛw
powiatowych oraz wojewÛdzkich. Zawody powiatowe odbÍdπ siÍ
w dniu 31 sierpnia na stadionie sportowym w Kolbuszowej ñ roz-
poczÍcie przewidziano na godzinÍ 15.

WiÍcej szczegÛ≥Ûw na temat zawodÛw powiatowych ñ usta-
leÒ regulaminowych i informacji o startujπcych druøynach jest na
stronie internetowej pod adresem www.kppspkolbuszowa.com

KPT. MAREK BABULA

Druøyna OSP Werynia z gorπcymi sympatykami.
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ØYCIE GOSPODARCZE...
Na uroczystym otwarciu 30 lipca br.

uczestniczy≥o wielu znakomitych goúci re-
prezentujπcych w≥adze powiatowe, gmin-
ne, firmy sπsiadujπce i wspÛ≥pracujπce ze
SpÛ≥dzielniπ, spÛ≥dzielnie z wojewÛdztwa
podkarpackiego, najwiÍkszych odbiorcÛw
pieczywa produkowanego przez PiekarniÍ
nr 2 i wykonawcÛw inwestycji. Po symbo-
licznym przeciÍciu wstÍgi, ks. Jan Gut po-
úwiÍci≥ obiekt, a potem przystπpiono do de-
gustacji wyrobÛw, ktÛre okaza≥y siÍ wy-
úmienite.

Angaøowanie siÍ SpÛ≥dzielni w inwe-
stycje i modernizacje majπce za zadanie
podniesienie jakoúci wyrobÛw zosta≥o do-
cenione prze prezesÛw zaprzyjaünionych
spÛ≥dzielni, ktÛrzy z okazji otwarcia ciast-
karni wrÍczyli prezesowi W≥adys≥awowi
Mytychowi okolicznoúciowy Puchar.

Inwestycja ta wynios≥a ok. 616 tys. z≥o-
tych z tego 416 tys. z≥ kosztowa≥y prace bu-
dowlane a ok. 200 tys. maszyny i urzπdze-
nia. Nowo otwarta ciastkarnia pozwoli
SpÛ≥dzielni na zwiÍkszenie asortymentu
ciast, ciastek i ciasteczek przyczyniajπc siÍ
do zwiÍkszenia produkcji i zatrudnienia.

ACH

BÍdzie s≥odko
Zarzπd SpÛ≥dzielni Zaopatrzenia i Zbytu odda≥ do uøytku nowo zmodernizo-

wanπ ciastkarniÍ przy Piekarni Nr 2 w Kolbuszowej.

Szefowie prÍønie dzia≥ajπcego Zak≥a-
du PrzetwÛrstwa Owocowo Warzywnego
ìOrzechî Sp. z o. o. , postanowili posze-
rzyÊ swπ dzia≥alnoúÊ handlowπ na kolej-
ne regiony Ma≥opolski Po≥udniowo-
Wschodniej. Firma, ktÛra dysponuje obec-
nie czterema duøymi marketami, planuje
otworzyÊ nastÍpne dwa sklepy w Tarno-
wie i w Leøajsku. Podobnπ inwestycjÍ za-
planowano takøe w pobliskim Mielcu.
Wykupiony czÍúciowo budynek znajduje
siÍ na ulicy Wolnoúci (osiedle Smoczka)
przy trasie wylotowej prowadzπcej w kie-
runku Kolbuszowej i Rzeszowa. Do nie-
dawna mieúci≥a siÍ w nim siedziba szko≥y
podstawowej, ale od czasÛw reorganiza-
cji oúwiaty budynek pozostawa≥ niezago-
spodarowany. Urzπd miasta Mielca prze-
kaza≥ go we w≥adanie Agencji Rozwoju
Regionalnego MARR S.A., ktÛra z kolei
og≥osi≥a przetarg na wykonawstwo robÛt.
Jednym z chÍtnych podjÍcia siÍ inwesty-
cji kapita≥owej okaza≥ siÍ ÑOrzechî, ktÛ-
rego w≥aúciciele wykupili parterowπ czÍúÊ
budynku. Wed≥ug wiceprezesa zarzπdu
Artura Orzecha, spÛ≥ka nie planuje w naj-
bliøszych miesiπcach rozpoczπÊ w zaku-
pionym lokalu prac remontowych, ponie-
waø priorytet majπ inwestycje w Tarnowie
i Leøajsku. Dziú jeszcze nie potrafimy do-
k≥adnie sprecyzowaÊ, jakπ dzia≥alnoúÊ po-
dejmiemy w zakupionej czÍúci mieleckie-
go budynku - informuje Artur Orzech. -
Najprawdopodobniej bÍdzie to dzia≥al-
noúÊ handlowa, czyli po prostu otworzy-
my tam sklep z naszymi produktami. W

Firma ÑOrzechî planuje rozpoczπÊ swπ dzia≥alnoúÊ na mieleckim rynku han-
dlowym. Wed≥ug nieoficjalnych danych koszt tamtejszej inwestycji przekracza
kwotÍ 600 tys. z≥.

Mielec czeka na ÑOrzechaî
najbliøszych dniach okreúlimy dok≥adnie,
jaka bÍdzie przysz≥oúÊ inwestycji. Jakikol-
wiek remont obiektu bÍdzie moøliwy naj-
wczeúniej koÒcem bieøπcego roku, albo
poczπtkiem nastÍpnego. Jednym z manka-
mentÛw budynku jest fakt, iø zachodzi

potrzeba jego poszerzenia, a to wiπøe siÍ
z za≥atwieniem kilku spraw formalno-
prawnych.

Istotne sπ takøe kwestie finansowe,
nieoficjalnie wiadomo, iø ca≥oúÊ zagospo-
darowania budynku zamknie siÍ w kwo-
cie oko≥o 1 miliona z≥, z czego jedynie 350
tys. wy≥oøy mielecki MARR, pozostawia-
jπc sobie pomieszczenia na parterze, ktÛ-
re, po niezbÍdnych przerÛbkach, bÍdπ wy-
najmowane na biura. Gdyby inwestycja
dosz≥a do skutku, to by≥by to juø siÛdmy
duøy market naleøπcy do kolbuszowskiej
firmy rodzinnej.

JASTA

Tak obecnie prezentuje siÍ budynek zakupiony w czÍúci przez ÑOrzechaî.                       (fot. jasta)
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Z goúci zaproszonych uczestniczyli: Emilian Pyra - dyrektor BPS
S.A. o/R w Rzeszowie i Barbara Zalewska - prowadzπca kancelariÍ no-
tarialnπ w Kolbuszowej. Do sto≥u prezydialnego zostali wybrani zas≥u-
øeni cz≥onkowie i dzia≥acze tegoø Banku: Maria Pastu≥a, Henryk Chmie-
lowiec, Jan Radek i Stanis≥aw Gπsior. Ten ostatni pe≥ni≥ funkcjÍ prze-
wodniczπcego zebrania.

W porzπdku obrad dominowa≥y problemy zwiπzane z dzia≥alno-
úciπ finansowπ Banku w minionej kadencji. Na dzieÒ 31 grudnia 2002 r.
stan cz≥onkÛw wynosi≥ 780 osÛb, a wypracowane fundusze osiπgnÍ≥y
kwotÍ 3.178.837,76 z≥; kredytÛw udzielono na sumÍ 7.575.442 z≥. Za-
rzπd Banku otrzyma≥ za swojπ dzia≥alnoúÊ absolutorium.

W dyskusji zwrÛcono m. in. uwagÍ na reklamÍ Banku w lokal-
nych czasopismach i informowanie spo≥eczeÒstwa, øe ta instytucja
przede wszystkim s≥uøy tutejszym mieszkaÒcom i realizuje ich potrze-
by od koÒca XIX wieku. Jest wielce zas≥uøona dla naszego powiatu. BS
swojπ dzia≥alnoúciπ finansowπ wspomaga rolnictwo, rzemios≥o, prywat-
ny handel i us≥ugi.

Wybrano nowπ RadÍ Nadzorczπ w sk≥adzie: przewodniczπcy -
Stanis≥aw Gπsior z Kupna, zastÍpca - Marian PiÛrek z Weryni, sekretarz
W≥adys≥aw Puzio - z Majdanu KrÛlewskiego; cz≥onkowie - Leopold
Machowski z Kolbuszowej GÛrnej, Jan OpaliÒski z Weryni, Maria Pa-
stu≥a z Kolbuszowej i Maria StrzÍpa z Niwisk. Dyrektorem Banku jest
Andrzej Tatuúko.

                                                                                                             PM.

Walne Zebranie Przedstawicieli
Banku SpÛ≥dzielczego

W dniu 15 czerwca 2003 r. w siedzibie Banku SpÛ≥dzielczego od-
by≥o siÍ Walne Zebranie Przedstawicieli. Wybrani delegaci reprezento-
wali poszczegÛlne gminy, w ktÛrych dzia≥ajπ Oddzia≥y: Cmolas, Kol-
buszowa, Majdan KrÛlewski i Niwiska. Na 45 wybranych w zebraniu
uczestniczy≥o 35.

Kolbuszowa GÛrna 275
tel./fax 017/ 22 73 466,  0 601 59 68 47

Czynne: poniedz. piπtek - 800 - 1800, sobota 800 - 1400

Badania techniczne -
przeglπdy rejestracyjne

rrrrr  samochody osobowe - dostawcze do 3,5 t  r r r r r  ciπgniki rolnicze
rrrrr  samochody z instalacjπ gazowπ  r r r r r  motocykle

OFERUJEMY:
rrrrr   czÍúci zamienne do samochodÛw krajowych i  zagranicznych
rrrrr   klocki hamulcowe
rrrrr   szczÍki
rrrrr   elementy zawieszenia i uk≥adÛw kierowniczych
rrrrr   t≥umiki
rrrrr   amortyzatory - Wymiana Gratis
rrrrr   oleje: SHELL WYMIANA GRATIS!!!     BP
                 WYMIANA GRATIS!!!
rrrrr   filtry oleju i powietrza
rrrrr   kompleksowπ diagnostykÍ pojazdÛw
rrrrr   naprawy, regulacje - na miejscu.

SUPER OFERTA
rrrrr   regulacja geometrii zawieszenia na najnowszym urzπdzeniu komputerowym

firmy BEISSBARTH
BEZP£ATNIE: q sprawdzimy pe≥nπ geometrie zawieszenia pojazdu -

przy zakupie 4 szt. opon dotyczy rÛwnieø naszego centrum serwisowego ogumienia -
(Plac GS Kolbuszowa), tel. 22 74 359 q zatankowanie 5 l gazu lub umycie swojego

samochodu w myjni samochodowej -  po wykonaniu okresowego
 badania technicznego.

 qqqqq OG£OSZENIA  qqqqq INFORMACJE  qqqqq

INFORMACJA
 Uprzejmie informujemy, øe Centrum Wspierania PrzedsiÍ-

biorczoúci mieszczπce siÍ przy ulicy Jana Paw≥a II 8 w Kolbuszo-
wej organizuje 2-dniowe szkolenie w zakresie przywrÛcenia tra-
dycji produkcji ìMEBLI KOLBUSZOWSKICH î.

Tematyka szkolenia i warsztatÛw praktycznych obejmie za-
gadnienia: konstrukcji zabytkowych mebli kolbuszowskich, zdob-
nictwa metodπ itarsji oraz konserwacji zabytkowych mebli.

Wyk≥ad i zajÍcia poprowadzπ pracownicy naukowi Szko≥y
G≥Ûwnej Handlowej Katedry Technologii Drewna w Warszawie
przy wspÛ≥udziale Centrum Kszta≥cenia Praktycznego w Kolbu-
szowej.

Szkolenie odbÍdzie siÍ w dniach 4 - 5 wrzeúnia 2003 w godz.
9.00 do 15.00 w siedzibie Centrum Wspierania PrzedsiÍbiorczo-
úci przy ulicy Jana Paw≥a II 8 w Kolbuszowej.

Zapraszamy absolwentÛw Technikum Drzewnego, stolarzy
i inne osoby zainteresowane produkcjπ i konserwacjπ mebli kol-
buszowskich.

Prosimy o telefoniczne zg≥aszanie siÍ
pod nr tel. 017/ 22-70-257 w godz. 8.00-16.00
Udzia≥ w szkoleniu i warsztatach bezp≥atny.
ILOå∆ MIEJSC OGRANICZONA.
                                                                                                    CWP

NADLEåNICTWO KOLBUSZOWA
W åWIERCZOWIE

OG£ASZA II-GI PRZETARG PISEMNY OFERTOWY
NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART. 38 USTAWY

O LASACH Z DNIA 28 WRZEåNIA 1991 ROKU,
NIERUCHOMOåCI PO£OØONYCH

W MIEJSCOWOåCI MORGI 144 GM. KAMIE—, A TO:
1. Dzia≥ka gruntowa Nr 5223/1 o powierzchni 2372 m2.
2. Budynek mieszkalny drewniany o powierzchni uøytkowej

132,95 m2 Nr inw. 165/11.
3. Budynek gospodarczy stodo≥a drewniana o powierzchni uøyt-

kowej 72,90 m2, Nr inw. 180/17.
Ww. nieruchomoúci posiadajπ ksiÍgÍ wieczystπ Nr KW

33.334, za≥oøonych przez Wydzia≥ Ksiπg Wieczystych w Sπdzie Re-
jonowym Kolbuszowa.

NieruchomoúÊ w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczona jest na rekreacjÍ stacjonarnπ.

Cena wywo≥awcza 37539,00 z≥.

Przetarg odbÍdzie siÍ w dniu 08. 09. 2003 r, o godzinie 1000

w siedzibie Nadleúnictwa Kolbuszowa w åwierczowie 138.

Sk≥adanie ofert w zaklejonych kopertach w biurze Nadleúnic-
twa Kolbuszowa w åwierczowie 138, 36-100 KOLBUSZOWA w ter-
minie do dnia 05. 09. 2003 r, godz. 1400.

Warunkiem przystπpienia do przetargu jest wp≥acenie wa-
dium w wysokoúci 10%, ceny wywo≥awczej w terminie do dnia
05. 09. 2003r, godz. 900, w kasie Nadleúnictwa Kolbuszowa.

NieruchomoúÊ przeznaczona do sprzedaøy nie jest obciπøo-
na prawami osÛb trzecich.

Nadleúnictwo zastrzega sobie prawo uniewaønienia przetar-
gu bez podania przyczyn.

FIRMA  „WIKLINA”

36 ñ 100 Kolbuszowa ul. Jana Paw≥a II 8
 poszukuje osÛb umiejπcych wyplataÊ wyroby

z ga≥πzek z brzozy.

Bliøsze informacje w siedzibie firmy
lub pod tel./fax.  22-70-058 wew. 27
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KoúciÛ≥ zbudowany jest w stylu baro-
kowym. Autor projektu, ktÛry zaczÍto reali-
zowaÊ w roku 1761 jest nieznany. Budowa
trwa≥a 30 lat. Prowadzi≥ jπ Szymon WπtrÛb-
ski, Ûwczesny proboszcz tej parafii. KoúciÛ≥
posiada o≥tarz g≥Ûwny i dwa boczne. Kon-
serwacji poddawany jest jednokondygnacyj-
ny o≥tarz g≥Ûwny ze zwÍøeniem w formie
wnÍki, w ktÛrego centrum umieszczona jest
figura Chrystusa na krzyøu; pod krzyøem
Matka NajúwiÍtsza i åw. Jan Aposto≥; po bo-
kach Mojøesz i Zachariasz. Rzeüby te sπ wy-
konane z drewna lipowego pokryte zapra-
wπ w sposÛb imitujπcy narzut sztukatorski.
Pochodzπ ze s≥ynnej szko≥y lwowskiej Ma-
cieja Polejowskiego. W tle krucyfiksu - wi-
dok Jerozolimy. Mensa o≥tarza jest z drob-
noziarnistego piaskowca. Kolorystyka
utrzymana w formie kremowego odcienia
piaskowca.

O≥tarz po raz ostatni by≥ konserwowa-
ny w latach 60-tych przy uøyciu dostÍpnych
wÛwczas materia≥Ûw. Na≥oøone grube war-
stwy olejnych przemalowaÒ ≥uszczπ siÍ, wy-
stÍpujπ liczne ubytki stolarskie, snycerskie
i rzeübiarskie. Widoczne sπ nieestetyczne za-
cieki i utlenienia metalu. To by≥ ostatni mo-
ment by odtworzyÊ pierwotny wyglπd i
przywrÛciÊ wartoúci artystyczne bogatego
wystroju koúcio≥a. Drewno zostanie zaim-
pregnowane, z≥ocenia pokryte z≥otem kara-
towym. Tego ømudnego zadania podjπ≥ siÍ
zespÛ≥ konserwatorski z Krakowa - Budzia-
szek i Gargaú. Obecnie zdemontowano ta-
bernakulum i jego obudowÍ; nastÍpnie zo-
stanie poddana konserwacji pozosta≥a czÍúÊ
o≥tarza. Prace konserwatorskie potrwajπ do
sierpnia 2004 roku.

Nie sposÛb jednak oprzeÊ siÍ wraøeniu,
øe nie w z≥oceniach i ornamentach tkwi po-

BY CIESZYÆ OCZY
I PORYWAÆ SERCA

O≥tarz g≥Ûwny przed renowacjπ.

tÍga tego miejsca, ale
w atmosferze prze-
siπkniÍtej modlitwami
kilkunastu pokoleÒ lu-
dzi, ktÛrzy na tym o≥-
tarzu sk≥adali swÛj los.
Te úciany sπ niemymi
úwiadkami wielkich
ludzkich dramatÛw i
nieprzebranych rado-
úci. Wita≥y i øegna≥y
tylu parafian; by≥y
schronieniem przed
ca≥ym z≥em tego úwia-
ta; budzi≥y w ludziach
niespotykane na co-
dzieÒ uczucia: g≥Íbo-
kiej pokory, gorπcej
wiary, niezachwianej
nadziei a nawet lekkiej
grozy. Nowe koúcio≥y
ze swπ nowoczesnπ ar-
chitekturπ wydajπ siÍ
puste i zimne; gÛral-
skie úwiπtynie ze
swym bogactwem ko-
lorÛw aø k≥ujπcym w
oczy nie pozwalajπ skupiÊ siÍ na modlitwie
a to wnÍtrze z majestatycznym spokojem
dawnych lat porywa serce kaødego, kto
przekroczy jego prÛg. Przebywajπc tu choÊ
przez chwilÍ doznajemy nagle olúnienia i z
tej perspektywy codzienne sprawy nabierajπ
innego wymiaru. Niewaøne jak silna jest
nasza wiara - tu w tych murach wszystko
wydaje siÍ takie proste i zupe≥nie natural-
ne. Cierpienie przestaje byÊ przekleÒstwem
i staje siÍ cichym kompanem, ktÛrego moø-
na ob≥askawiÊ; úmierÊ juø nie przeraøa; suk-
ces cieszy podwÛjnie a radoúÊ innych staje

Minione lata rozdzieli≥y ich rzucajπc w
odleg≥e strony. Wprowadzeniem do nieco-
dziennego spotkania, ktÛre odby≥o siÍ 21
czerwca b.r. by≥a m. in. chwila powitania,
wiele ciep≥ych s≥Ûw, uúciski, poca≥unki,
pierwsze od wielu lat rozmowy. Absolwenci
LO w Kolbuszowej przybyli na wspÛlne spo-
tkanie koleøeÒskie, by daÊ wyraz pamiÍci,
przyjaüni zawiπzanej kiedyú w szkole,
wdziÍcznoúci nauczycielom ñ takøe tym, ktÛ-
rzy odeszli na zawsze.

Po Mszy åwiÍtej uczestnicy zjazdu udali

siÍ na cmentarz, by pochyliÊ czo≥a nad gro-
bami zmar≥ych nauczycieli, zapaliÊ znicze,
z≥oøyÊ wiπzanki kwiatÛw i oddaÊ naleøyty
ho≥d. NastÍpnie absolwenci i profesorowie
zebrali siÍ przy wspÛlnym stole. By≥o wiele
wspomnieÒ. Ciekawe okaza≥y siÍ ich øycio-
rysy, a w nich nauka, studia, specjalnoúci za-
wodowe, osiπgniÍcia, øycie rodzinne i inne
problemy. Zjazd zakoÒczy≥y serdeczne poøe-
gnania, øyczenia, uúciski i uca≥owania. Do
zobaczenia.

J”ZEF SUDO£

20 lat po maturze... MUZYKOGRANIE...
MUZYKOBRANIE...

Absolwenci LO w Kolbuszowej (rok 1983) przybyli z bliska i z odleg≥ych stron
Polski, niektorzy nawet z zagranicy (USA, Francji...).

29 lipca w Restauracji ÑKrokodylî
w Kolbuszowej odby≥ siÍ wieczÛr przy
muzyce rozrywkowej.

Organizatorzy, tj. Powiatowe Centrum
Kultury oraz Restauracja ÑKrokodylî w Kol-
buszowej zaplanowali tÍ imprezÍ z myúlπ o
wszystkich, ktÛrzy chcπ pos≥uchaÊ muzyki w
przyjemnym miejscu. Pomys≥odawcy majπ
takøe nadziejÍ, iø takie spotkania bÍdπ pro-
mowaÊ lokalne talenty.

Na pierwszym takim wieczorze muzy-
kπ bawi≥ zgromadzonych zespÛ≥ ÑSunday
Night Bandî. Organizatorzy zapewniajπ, øe
kolejne spotkania bÍdπ w najbliøszym czasie.

/-/

siÍ naszπ radoúciπ. Nagle znajdujemy wyj-
úcie z labiryntu øycia i przestajemy bezna-
miÍtnie odcinaÊ dni z taúmy codziennoúci.
Roúnie w nas poczucie donios≥oúci kaødej
chwili i kaødego s≥owa. Zamiast lÍku rodzi
siÍ pewnoúÊ a byt staje siÍ absolutem.

Renowacja o≥tarza jest kolejnym zada-
niem, ktÛre podejmuje proboszcz tej parafii
Ks. W≥adys≥aw W≥odarczyk. Niedawno za-
koÒczy≥y siÍ prace przy ogrodzeniu cmen-
tarza i zosta≥o uporzπdkowane otoczenie ko-
úcio≥a. Ale to pewnie nie koniec.

     ELØBIETA KWAåNIK

W koúciele parafialnym p.w. åw. Bart≥omieja w Majdanie
KrÛlewskim w lipcu rozpoczÍ≥a siÍ renowacja g≥Ûwnego o≥-
tarza, ktÛry - podobnie jak ca≥a úwiπtynia - objÍty jest wpi-
sem do rejestru zabytkÛw ze wzglÍdu na duøe wartoúci histo-
ryczne i artystyczne.
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o... ateiŸmieo... ateiŸmieo... ateiŸmieo... ateiŸmieo... ateiŸmie
W XX wieku ateizm sta≥ siÍ doktrynπ paÒstwo-

wπ w paÒstwach komunistycznych. By≥a ona na-
rzucana jako ideologia systemu w szkolnictwie,
úrodkach przekazu, wychowaniu i kulturze. Teo-
retycznπ wyk≥adniπ ateizmu propagowanego przez
komunistÛw by≥ materializm dialektyczny i histo-
ryczny w ujÍciu Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina.
Powszechnie znane twierdzenie Marksa: ÑReligia
jest opium dla ludu. Prawdziwe szczÍúcie ludu wy-
maga zniesienia religii jako urojonego szczÍúcia
luduî zosta≥o podjÍte przez komunistÛw, ktÛrzy w
imiÍ wolnoúci wyznania twierdzili: ÑNie moøna za-
chowaÊ neutralnoúci wzglÍdem religii. Partia ko-
munistyczna musi kontynuowaÊ walkÍ przeciw
szerzycielom absurdÛw religijnych, przeciw du-
chownym, ktÛrzy zatruwajπ masy religijneî.
(ÑPrawdaî, 21 VI 1939 r.)

Propaganda antyreligijna i ateistyczna rozwi-
ja≥a siÍ we wszystkich krajach Europy, gdzie do g≥o-
su dochodzi≥a w≥adza komunistyczna. Komuniúci
majπc w≥adzÍ toczyli walkÍ z religiπ, z Koúcio≥em,
z wiernymi. Papieø Pius XI w encyklice ÑDivini Re-
demptorisî (ÑO bezboønym komunizmie) z 19 mar-
ca 1937 r. stwierdzi≥: ÑGdziekolwiek komunizm
zdo≥a≥ siÍ zagnieüdziÊ i dojúÊ do w≥adzy... tam
wszelkimi úrodkami, jak to sam przyznaje, dπøy≥
do tego, aby doszczÍtnie zniszczyÊ podstawy reli-
gii i cywilizacji chrzeúcijaÒskiej i nawet pamiÍÊ o
nich wygasiÊ w sercach ludzi, zw≥aszcza m≥odzie-
øy. BiskupÛw i kap≥anÛw wydala≥ z kraju, skazy-
wa≥ na katorgi, rozstrzeliwa≥ i w nieludzki sposÛb
mordowa≥; úwieckich podejrzanych o obronÍ reli-
gii przeúladowa≥ i uwaøa≥ za wrogÛw, wlÛk≥ przed
sπdy i do wiÍzieniaî .

Propaganda komunistyczna w Polsce, wy-
mierzona przeciw religii, by≥a prowadzona na
wszystkich moøliwych frontach z czego wymieniÊ
moøna: apoteozÍ komunizmu w pismach dla dzie-
ci i tzw. Ñwarstw oúwieconychî; propagowanie tez
komunizmu przez sztukÍ, literaturÍ i naukÍ; two-
rzenie pewnych ugrupowaÒ i stowarzyszeÒ, ktÛre
podejmujπc antyreligijne has≥a, prowadzi≥y do izo-
lacji cz≥onkÛw od Koúcio≥a i religii; prowadzenie
otwartej walki z duchowieÒstwem i wiernymi
przez zbrodniczπ dzia≥alnoúci, ktÛrej konsekwen-
cjπ by≥y przeúladowania, szykanowanie, wiÍzienie,
fizyczne i moralne znÍcanie siÍ nad katolikami.

W roku 1989 nastπpi≥ upadek Ñsystemu uci-
skuî i ideologii, ktÛra usi≥owa≥a usunπÊ z areny spo-
≥eczno-politycznej religiÍ i moralnoúÊ chrzeúcijaÒskπ.
Jednak bardzo szybko, wykorzystujπc rzeczywistπ
wolnoúÊ spo≥ecznπ i liberalne przepisy prawa, za-
czÍ≥y siÍ pojawiaÊ w Polsce, nowe stowarzyszenia i
organizacje wolnomyúlicielskie, ktÛre nadal jako
g≥Ûwny cel stawiajπ sobie: ÑPotrzebÍ dalszego kon-
sekwentnego dzia≥ania na rzecz rozdzia≥u koúcio≥Ûw
i zwiπzkÛw wyznaniowych od paÒstwaî.

Ateizm jest zagroøeniem dla ludzkoúci, gdyø
zaprzecza istnieniu Boga, a to w konsekwencji pro-
wadzi do odrzucenia wartoúci moralnych, ktÛre w
øyciu kaødego cz≥owieka powinny stanowiÊ naj-
waøniejsze zasady postÍpowania. Jeøeli cz≥owiek
odrzuca Boga i wartoúci moralne przestaje byÊ cz≥o-
wiekiem, a staje siÍ osobnikiem, ktÛry nie wie jaki
jest cel i sens jego øycia... bo przecieø wszystko co
celowe w øyciu cz≥owieka zawiera siÍ w Bogu.

S. HALINA CHOJNACKA

Na podstawie: ks. A. ZwoliÒski, ÑAteiúciî

Po pierwsze, jego wyjπtkowoúÊ wy-
nika miÍdzy innymi z tego, øe dotyczy
dziejÛw wsi, ktÛrej juø nie ma. I mimo, øe
zag≥ada tej beskidzkiej miejscowoúci po-
≥oøonej w pobliøu Ømigrodu nastπpi≥a w
1944 r., to øyje ona nadal w sercach i umy-
s≥ach nie tylko by≥ych jej mieszkaÒcÛw, ale
takøe inspiruje do dzia≥ania wszystkich
zauroczonych tym piÍknym skrawkiem
naszej Ojczyzny.

Lektura tego niewielkiego, bo liczπ-
cego ≥πcznie z zamieszczonymi fotografia-
mi tylko104 strony opracowania wrÍcz
zmusza do zadumy
nad tym wszystkim,
co jest zwiπzane z
przemijaniem, a za-
razem rodzi refleksje
na temat niszczyciel-
skiej i budujπcej
dzia≥alnoúci cz≥owie-
ka. Historia Huty Po-
laÒskiej, to wrÍcz ty-
powy przyk≥ad
úwiadczπcy o tym,
do czego moøe do-
prowadziÊ wojna, a
takøe ile dobra niesie
taka dzia≥alnoúÊ
cz≥owieka, ktÛrej ce-
lem jest s≥uøenie in-
nym ludziom.

Ksiπøka ta do-
starcza nie tylko wie-
dzy historycznej, ale
ukazuje takøe, øe
KoúciÛ≥ moøe swe
funkcje oparte na po-
nadczasowych wartoúciach takich jak:
prawda, dobro i mi≥oúÊ realizowaÊ wszÍ-
dzie, nawet tam, gdzie nie ma juø miesz-
kaÒcÛw, a po tÍtniπcej ongiú øyciem wsi
zosta≥a tylko nazwa. Przychodzπ tu jed-
nak inni, aby wypoczπÊ, podziwiaÊ piÍk-
ni przyrody i szukaÊ ukojenia w modli-
twie, aby nie zagubiÊ siÍ na úcieøkach swe-
go øycia.

Ksiπzka sk≥ada siÍ z czterech rozdzia-
≥Ûw. W pierwszym z nich mamy ukazany
zarys dziejÛw wsi Huta PolaÒska. Drugi
jest poúwiÍcony oúrodkom øycia religijne-
go w tej miejscowoúci. W trzecim przed-
stawione sπ dzieje placÛwki duszpaster-
skiej w Hucie PolaÒskiej, a czwarta czÍúÊ
jest poúwiecona domowi duszpasterskie-

Ksi¹¿ka o Hucie Polañskiej
Ks. S≥awomir Zych opublikowa≥ swojπ kolejnπ pracÍ - ÑHuta PolaÒ-

ska. Dzieje oúrodka duszpasterskiego 1904-2003î. Mimo, øe opracowa-
nie to nie dotyczy naszego regionu, to warto siÍ z nim zapoznaÊ przy-
najmniej z kilku powodÛw.

mu ÑBetaniaî. Ca≥oúÊ poprzedza s≥o-
wo Biskupa Rzeszowskiego i przed-
mowa ks. Jana Delekty, opiekuna ko-
úcio≥a i domu duszpasterskiego ÑBe-
taniaî.

Praca jest oparta na bardzo sze-
rokiej i solidnej bazie ürÛd≥owej. Au-
tor wykorzysta≥ nie tylko opracowa-
nia i ürÛd≥a publikowane, ale takøe ar-
chiwalia z archiwÛw: Krakowa, Rze-
szowa i Przemyúla.

Nie ulega wπtpliwoúci informa-
cyjna wartoúÊ ksiπøki, ktÛrπ cechuje

spokojny i rze-
czowy ton.
Spe≥nia ona tak-
øe funkcjÍ pro-
mocyjnπ dla
tego zakπtka
Polski po≥oøo-
nego w pobliøu
polsko-s≥owac-
kiej granicy.
Mamy w niej
zawarte infor-
macje o skom-
plikowanych i
t r a g i c z n y c h
dziejach Huty
PolaÒskiej, i
ukazane sπ syl-
wetki wspania-
≥ych ludzi, ktÛ-
rzy to miejsce
przywrÛcili in-
nym, by znowu
s≥uøy≥o nie tyl-
ko dawnym

mieszkaÒcom Huty, ale rÛwnieø tury-
stom, myúliwym i wszystkim, ktÛrzy
go odwiedzπ.

Prezentowana praca jest bogato
ilustrowana fotografiami i rzetelna w
sferze faktografii. BÍdzie ona przez
d≥ugi czas s≥uøy≥a badaczom historii
ziemi podkarpackiej, a dla wszystkich
czytelnikÛw bÍdzie dobrym informa-
torem i przewodnikiem do dziejÛw Be-
skidu Niskiego. Otrzymaliúmy pracÍ
bardzo potrzebnπ, w≥aúciwie pomyúla-
nπ i wykonanπ z duøπ starannoúciπ, ktÛ-
ra stanowi wartoúciowπ pozycjÍ, posze-
rzajπcπ naszπ wiedzÍ nie tylko o historii
Koúcio≥a w diecezji rzeszowskiej.

 WOJCIECH MROCZKA

POWIATOWE CENTRUM KULTURY
W KOLBUSZOWEJ

zaprasza na spotkanie organizacyjne
redakcji ÑAmbarasikaî

ñ m≥odzieøowego dodatku do ÑZiemi Kolbuszowskiejî
w dniu 17 wrzeúnia 2003 roku o godzinie 13.00
w biurze Centrum, mieszczπcym siÍ w budynku

Starostwa Powiatowego, pokÛj nr 414.
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Trwajπ wakacyjne
remonty w szko≥ach W Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej, w Domu Kul-

tury w Kolbuszowej Dolnej oraz úwietlicach w K≥apÛwce i
åwierczowie ca≥e lato trwajπ zajÍcia dla dzieci i m≥odzie-
øy, prowadzone w ramach programu ÑWeso≥e Wakacjeî.

WAKACJE NA WESO£O

RÛwnieø duøy remont przeprowadzono w Szkole Podstawowej
w Weryni gdzie wymieniono pokrycie dachu z dachÛwki na blachÍ,
wymieniono stolarkÍ okiennπ, ktÛra mia≥a kilkadziesiπt lat i zagraøa≥a
bezpieczeÒstwu uczniÛw oraz zmieniono pod≥ogÍ w jednej z sal lekcyj-
nych. Koszt przeprowadzonych remontÛw w szkole w Weryni wyniÛs≥
90 tys. z≥.

W Szkole Podstawowej w Kolbuszowej GÛrnej dokonano wymia-
ny czÍúci stolarki okiennej oraz zaadaptowano pomieszczenie na pra-
cownie komputerowπ - ca≥oúÊ prac za kwotÍ 50 tys. z≥. RÛwnieø za takπ
kwotÍ wykonano remonty w Szkole Podstawowej w Przedborzu gdzie
wymieniono czÍúÊ stolarki okiennej i wyremontowano sanitariaty. W
Szkole Podstawowej w Bukowcu zmieniono czÍúÊ stolarki okiennej oraz
dokonano bieøπcych remontÛw szko≥y za ≥πcznπ kwotÍ 25 tys. z≥

Pozosta≥e szko≥y rÛwnieø przeprowadzajπ drobne bieøπce remon-
ty, aby dobrze przygotowaÊ siÍ do przyjÍcia swoich uczniÛw. Jak widaÊ
Rada Miejska i Burmistrz przywiπzujπ dla spraw oúwiaty duøe znacze-
nie i majπ na uwadze, øe jest to korzystna inwestycja w przysz≥oúÊ.

KW

Pomimo nie najlepszej sytuacji budøetu miasta oraz s≥abej kon-
dycji finansowej szkÛ≥ podczas tegorocznych wakacji trwajπ remon-
ty w wiÍkszoúci szkÛ≥ podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej zmieniono stary
stropodach nie spe≥niajπcy juø podstawowych warunkÛw bezpie-
czeÒstwa, na dach kryty blachπ oraz wymieniono stolarkÍ okiennπ,
ktÛra by≥a nieszczelna i powodowa≥a ogromne straty ciep≥a. Ca≥ko-
wity koszt remontu w tej szkole wyniÛs≥ 110 tys. z≥, a w Gimnazjum nr
1 wymieniono czÍúÊ stolarki okiennej za kwotÍ 20 tys. z≥. W Szkole Pod-
stawowej nr 2 wyremontowano sanitariaty za sumÍ 50 tys. z≥. Nato-
miast w Gimnazjum nr 2 docieplono budynek oraz wykonano nowπ,
kolorowπ elewacjÍ, ktÛra znacznie poprawi≥a estetykÍ budynku i okoli-
cy. Koszt ca≥ej inwestycji w gimnazjum nr 2 wyniÛs≥ 190 tys. z≥.

W tym roku cieszπ siÍ one wyjπtkowπ popularnoúciπ, dlate-
go instruktorzy dok≥adajπ wszelkich staraÒ, by ich forma by≥a
moøliwie atrakcyjna. Organizowane sπ konkursy muzyczne, pla-
styczne i sportowe. Dzieci oglπdajπ filmy video, poznajπ instru-
menty muzyczne, tworzπ w≥asne przedstawienia teatralne i para-
teatralne, zg≥Íbiajπ sztukÍ origamii, kolorowymi kredami zdobiπ
place wokÛ≥ budynkÛw MDK, biorπ udzia≥ w zajÍciach tanecz-
nych, a nawet kulinarnych.

W lipcu uczestnicy ÑWeso≥ych Wakacjiî dwukrotnie wy-
jeødøali na wycieczki. Celem pierwszej z nich by≥o wzniesienie w
Ostrowach Tuszowskich, z ktÛrego rozpoúciera siÍ piÍkny widok
na okolice. Dodatkowπ atrakcjπ by≥ d≥ugi spacer po ponad stulet-
nim lesie bukowym w Przy≥Íku. Dzieci z wycieczki przywioz≥y
interesujπce prace plastyczne, ktÛre moøna obejrzeÊ w gablocie
obok MDK w Kolbuszowej.

Podczas drugiej wyprawy, do stadniny koni w Dzikowcu,
kaødy mÛg≥, pod czujnym okiem instruktora spÍdziÊ kilka minut
w siodle i przejechaÊ siÍ prawdziwπ bryczkπ. I z tej wycieczki
dzieci nie wrÛci≥y z pustymi rÍkami. Jedna z uczestniczek, piÍ-
cioletnia Amanda przywioz≥a...  szczeniaka.

Nowoúciπ tegorocznych wakacji w MDK sπ zajÍcia muzycz-
ne dla m≥odzieøy i doros≥ych. 26 lipca odby≥ siÍ wspÛlny koncert
kolbuszowskiej grupy NECROSEARCH i rzeszowskiej, ale dobrze
znanej tutejszym mi≥oúnikom ostrej muzyki, formacji MON-
STRUM. Ponad to w sali widowiskowej odbywajπ siÍ otwarte prÛ-
by Big Bandu i zespo≥Ûw m≥odzieøowych, dzia≥ajπcych przy MDK.

MS

Ach ta pogoda....
Pogoda nie dopisa≥a i coroczny Festyn Charytatywny organizo-

wany przez Zarzπd Polskiego Komitetu Pomocy Spo≥ecznej ZMG w
Kolbuszowej zosta≥ odwo≥any, zaú Loteria Fantowa ÑNiespodzianka ñ
Kaødy Los Wygrywaî  przeniesiona na nastÍpnπ niedzielÍ lipca.

Wszystkich obecnych, ktÛrzy jednak nie wystraszyli siÍ desz-
czu i przybyli na stadion przywita≥ Przewodniczπcy Rady Gminy
Kolbuszowa Jan Wiπcek oraz Zenona Chodorowska odwo≥ujπc jed-
nak z przykroúciπ festyn z powodu nieprzewidzianych kaprysÛw po-
gody. Mimo to wykonawcy, ktÛrzy mieli wystπpiÊ na festynie nie
zawiedli. Stawili siÍ wszyscy i dla nielicznych widzÛw, ktÛrych nie
wystraszy≥ deszcz zaprezentowali swoje programy.

Tego dnia wystπpi≥ ZespÛ≥ Pieúni i TaÒca ÑNiwiszczanieî z Ni-
wisk, Anna Kopera z zespo≥em z GOK Majdanu KrÛlewskiego, ze-
spÛ≥ Allegro rÛwnieø z Majdanu KrÛlewskiego, Ewelina Babiarz z
Cmolacu, zespÛ≥ wokalny EFFATA z MDK Kolbuszowa oraz Agata
Mokrzycka. ACH

Nowa, kolorowa fasada...

Jadπ wozy kolorowe...
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S£OWA I S£”WKA...Z NURTem
Stendhal mia≥ zwyczaj mawiaÊ, øe powieúÊ powinna byÊ

zwierciad≥em przechadzajπcym siÍ po goúciÒcu.
Myúl autora ÑCzerwonego i czarnegoî jest inspiracjπ nie tylko dla

twÛrcÛw materii literackiej, s≥uøy rÛwnieø jako narzÍdzie kreowania
úwiata filmowego dokumentu.

DziÍki pani Katarzynie Cesarz, dyrektorowi Powiatowego Cen-
trum Kultury w Kolbuszowej, byliúmy uczestnikami niezwyk≥ego spek-
taklu ñ spotkania z Krzysztofem Miklaszewskim, autorem ksiπøki ÑKan-
tor od kuchniî oraz pomys≥odawcπ i Dyrektorem Artystycznym NUR-
TU (kieleckiego przeglπdu form dokumentalnych). Na Ûw spektakl sk≥a-
da≥a siÍ rÛwnieø projekcja filmÛw nagrodzonych podczas OgÛlnopolskie-
go Niezaleønego Przeglπdu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach.

W DKARZ
Skrytego w gÍstych chaszczach nikt ciÍ nie zobaczy,

Kiedy z antenπ wÍdki tkwisz przy wÛd ekranie.

SamotnoúÊ jak przynÍtÍ nadzia≥eú na haczyk

I zanurzasz g≥Íboko nadziejÍ na branie.

Myúli swoje po wodzie oprowadzasz ko≥em

WokÛ≥ sp≥awika, ktÛry dziú twym pÍpkiem úwiata.

Czas siÍ d≥uøy jak øy≥ka i tylko z mozo≥em

Wiatr warkocze sitowia splata i rozplata...

Lekko zniecierpliwiony czeka ko≥owrotek

I s≥oÒce coraz wyøej ñ czas najwyøszy chyba,

(Bo juø wiÍcej o tobie nie napiszÍ zwrotek)

Aby ci wreszcie wziÍ≥a jakaú grubsza ryba!

KAZIMIERZ TRELA

Gdy As ukryty wyleci z rÍkawa,
KoÒczy siÍ gra, a zaczyna sprawa.

ÑFraszkownikî
Andrzej Grabowski

Wydarzeniem ubieg≥orocznego kieleckiego festiwalu by≥ film An-
drzeja Titkowa ÑCa≥kiem spora Apokalipsaî, ktÛry rozpoczπ≥ nasz prze-
glπd. Fascynujπcy to dokument! Sugestywny portret Tadeusza Konwic-
kiego, mieniπcy siÍ rÛønorodnoúciπ wπtkÛw, stanowiπcy syntezÍ prze-
myúleÒ pisarza, a zarazem reøysera o naturze cz≥owieka, úwiata, tego
co najtrudniej wyraziÊ s≥owem czy obrazem ñ tajemnicy. Tytu≥ dzie≥a
Titkowa przewrotnie nawiπzuje do powieúci Konwickiego ÑMa≥a Apo-
kalipsaî, jakøe znienawidzonej przez samego pisarza. Ta gra s≥Ûw ma
na celu wydobycie si≥y spostrzeøeÒ autora ÑDziury w niebieî, ktÛre
pomimo up≥ywu lat pozostajπ aktualne, ciπgle budzπ niepokÛj. Nie od-
nalaz≥ reøyser w spuúciünie Konwickiego jednoznacznej odpowiedzi na
nurtujπce pytanie, czy artysta wierzy w cz≥owieka. Intrygujπca kwestia,
lecz idπc tropem Szymborskiej, Ñwielkie odkrycieî nieprÍdko nastπpi.
ByÊ moøe kolejne dzie≥o pisarza albo dokument jemu poúwiÍcony udzieli
odpowiedzi na to pytanie.

Zupe≥nie inny charakter mia≥ film Grzegorza Skurskiego ÑKrÛtka
Historia o zabijaniu w jednym ujÍciuî uhonorowany Nagrodπ Indywi-
dualnπ Ministerstwa Kultury. 10 minut projekcji traktuje o kobiecie, ktÛra
wielokrotnie bita, gwa≥cona i poniewierana z pe≥nπ úwiadomoúciπ za-
mordowa≥a dwÛch mÍøczyzn ñ swoich oprawcÛw. Zaskakujπca jest
puenta tego filmu ñ nowotwÛr mÛzgu i utrata wzroku bohaterki jest
karπ za jej czyn. Czarno ñ bia≥y obraz jest ilustracjπ kompozycji myúlo-
wej dzie≥a: wina ñ kara, wstrzπsajπcy film!

åmierÊ by≥a tematem ostatniego z prezentowanych filmÛw ñ ÑåwiÍ-
te dzieciî. åmierÊ wiπøπca siÍ z wielkim cierpieniem, ale bÍdπca jedynie
unicestwieniem cia≥a. Film opowiada o dzieciach nieuleczalnie chorych
nas raka z lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Ma≥ego KsiÍcia. Ta
smutna tematyka paradoksalnie zosta≥a ujÍta w ramy bardzo radosne-
go obrazu. Oto cierpienie i úmierÊ chorych dzieci przybliøa je do spo-
tkania z Bogiem.

JÛzef Mackiewicz pisa≥, øe w centrum zainteresowaÒ artysty po-
winien znajdowaÊ siÍ cz≥owiek i jego rzeczywistoúÊ. TÍ ideÍ niewπtpli-
wie odzwierciedla NURT, ukazujπc cz≥owieka w nieskoÒczonej otch≥a-
ni doúwiadczeÒ, czÍsto ostatecznych. ØywiÍ nadziejÍ, øe w przysz≥ym
roku rÛwnieø bÍdziemy úwiadkami podobnego magicznego spektaklu.
Pani Kasiu, w imieniu wszystkich uczestnikÛw spotkania dziÍkujÍ!

GRZEGORZ W”JCICKI

C. K. GALICJA I ROZ£OGI
z a p r a s z a  - K o l b u s z o w a ,  u l .  M i c k i e w i c z a  1 5
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HISTORIA ...

Jest ono rÛwnieø jedynym centrum kul-
tu Matki Zbawiciela na terenie dekanatu
kolbuszowskiego. W uroczystoúÊ Wniebo-
wziÍcia Matki Boøej (15 VIII 2003) odby≥y
siÍ w Ostrowach uroczystoúci zwiπzane z ju-
bileuszem stulecia koúcio≥a sanktuaryjnego
pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Bia-
≥og≥owskiego.

Parafia w Ostrowach powsta≥a w 1574
r. z fundacji krÛlewskiej, a w 1593 r. wznie-
siono drewnianπ úwiπtyniÍ. Przygotowania
do budowy obecnego koúcio≥a rozpoczÍto w
1897 r., przeprowadzajπc tzw. konkurencjÍ
oraz rozpoczÍto wypalanie ceg≥y. Kontynu-
owano je w 1899 r. BudowÍ rozpoczÍto 23 IV
1901 r. Prowadzi≥ jπ Jan Pakulski z Radomy-
úla. Prace budowlane ukoÒczono w roku na-
stÍpnym. Koszt prac zamknπ≥ siÍ w kwocie
25 000 koron austriackich. RozpoczÍto rÛw-
nieø proces wyposaøania úwiπtyni w o≥tarze
oraz paramenty liturgiczne. W nastawie o≥-
tarza g≥Ûwnego umieszczono ≥askami s≥ynπ-
cy wizerunek Matki Boøej czczonej przez oko-
licznπ ludnoúÊ jako ÑMadonna z Puszczyî.
Obraz przeniesiono z dawnej úwiπtyni. Ko-
úciÛ≥ pokryto dachÛwkπ, ponadto mieszkaÒ-
cy Komorowa zakupili ozdobny pajπk.

W 1902 r. odby≥y siÍ uroczysto-
úci zwiπzane z konsekracjπ nowego
koúcio≥a.

W dniach 11-18 X misje ludowe g≥osili
oo. redemptoryúci z Moúcisk k. Przemyúla.
19 X bp Leon Wa≥Íga, ordynariusz diecezji
tarnowskiej konsekrowa≥ úwiπtyniÍ oraz ce-
lebrowa≥ sumÍ pontyfikalnπ, podczas ktÛrej
kazanie wyg≥osi≥ dziekan kolbuszowski ks.
Jan Markiewicz. Ponadto 800 osÛb przyjÍ≥o
sakrament bierzmowania.

W 1906 r. ustawiono
nowy o≥tarz boczny Naj-
úwiÍtszego Serca Pana Jezu-
sa. Koszt budowy o≥tarza
wyniÛs≥ 1325 kr. Wykona≥ go
Franciszek Wo≥ek, a z≥ocenia
wykona≥ JÛzef Rzeszut z
Rzochowa. Prawdopodobnie
z tego okresu pochodzi dru-
gi o≥tarz boczny.

KoúciÛ≥ otynkowano z
zewnπtrz w 1927 r. dziÍki sta-
raniom ks. Jana Greckiego.
Do úwiπtyni przeniesiono
organy ze starego koúcio≥a.
Wyremontowano je w 1905 r.
za kwotÍ 45 kr. i 46 hal. W
trzy lata pÛüniej (1908) wnÍ-
trze úwiπtyni pokry≥ poli-
chromiπ artysta malarz Ju-
lian Kruczkowski ze Lwowa.
Jednakøe w tym samym roku
wybuch≥ poøar w úwiπtyni,
ktÛry zniszczy≥ zakrystiÍ, a
szczegÛlnie znajdujπce siÍ w

niej paramenty liturgiczne. Uda≥o siÍ jedynie
uratowaÊ kielichy, monstrancjÍ oraz kilka
kap. Ponadto odnowiono zniszczonπ poli-
chromiÍ koúcio≥a. Straty powsta≥e w wyniku
poøaru oszacowano na 10745 kr. i 95 hal.

Kolejne straty ponios≥a úwiπtynia w
okresie I wojny úwiatowej, kiedy to w wyni-
ku walk zniszczono p≥ot i uszkodzono zabu-
dowania. Najboleúniejszym jednak ciosem
by≥a rekwizycja trzech dzwonÛw oraz pisz-
cza≥ek od organÛw przez armiÍ austro-wÍ-
gierskπ. Rekwizycji uleg≥y ponadto dwa cy-
nowe lichtarze. W≥adze wojskowe wyp≥aci-
≥y jako odszkodowanie kwotÍ 1152 kr. za
dzwony i 456 kr. za piszcza≥ki. Pieniπdze te
wp≥acono na konto parafii w SpÛ≥ce OszczÍd-
noúci i Poøyczek w Ostrowach Tuszowskich.
Pieniπdze te utraci≥y swojπ wartoúÊ w wyni-
ku galopujπcej inflacji marki polskiej na po-
czπtku lat 20. XX w. Dopiero w okresie dwu-
dziestolecia miÍdzywojennego (1926) zaku-
piono 2 dzwony w firmie braci FelczyÒskich
w Przemyúlu. Pierwszy z nich nosi≥ imiÍ Jan
(o wadze 200 kg) natomiast drugi: Piotr (100
kg). Dopiero w 1938 r. podczas remontu orga-
nÛw ustawiono nowy Ñpryncypa≥î w miejsce
zarekwirowanego przez wojska austriackie.
Koszt remontu zamknπ≥ siÍ w kwocie 350 z≥.

W roku nastÍpnym (1939) wystrÛj úwiπ-
tyni wzbogaci≥ siÍ o nowe witraøe: úw. Izy-
dora - patrona rolnikÛw oraz úw. Huberta -
patrona myúliwych. Fundatorem jednego z
witraøy by≥ kolator koúcio≥a Jan W≥odek, pro-
fesor Uniwersytetu JagielloÒskiego. W latach
dwudziestych úwiπtyniÍ pokryto blachπ.

W okresie II wojny úwiatowej,
w zwiπzku z wysiedleniem ludnoúci z tere-
nu parafii Ostrowy Tuszowskie, w úwiπtyni

zaprzestano sprawowania S≥uøby Boøej (21
III 1941 r). Natomiast przedmioty kultu (m.in.
szaty liturgiczne) umieszczono w koúciele w
Wadowicach GÛrnych. åwiπtyniÍ zamkniÍto
zgodnie z rozporzπdzeniem w≥adz okupacyj-
nych, a na podium Wielkiego O≥tarza Ûwcze-
sny proboszcz ks. D. LitwiÒski wypisa≥ kre-
dπ w jÍzyku niemieckim adagium: ÑBoøe, za-
chowaj tych, ktÛrzy uszanujπ Twoje o≥tarzeî.
Wed≥ug kroniki parafialnej Ñwielu NiemcÛw
pÛüniej czyta≥o ten napis i koúciÛ≥ zosta≥ nie-
tkniÍtyî. Wed≥ug ks. D. LitwiÒskiego na te-
renie parafii Niemcy utworzyli poligon ar-
tyleryjski, a úwiπtynia pe≥ni≥a funkcjÍ punk-
tu orientacyjnego. Nie zosta≥a jednak uszko-
dzona. Bolesnπ stratπ dla parafii by≥a utrata
paramentÛw koúcielnych z≥oøonych w ko-
úciele parafialnym w Wadowicach GÛrnych.
åwiπtynia ta zosta≥a powaønie uszkodzona
w czasie ofensywy sowieckiej 12 I 1945 r., a
paramenty parafii w Ostrowach Tuszowskich
- zrabowane. Ocala≥y jedynie lichtarze. Wia-
domo, øe szaty liturgiczne zagrabione przez
kobiety s≥uøπce w Armii Czerwonej zosta≥y
potraktowane przez nie jako suknie wieczo-
rowe (sic!).

åwiπtyni grozi≥o zniszczenie rÛwnieø po
zakoÒczeniu II wojny úwiatowej. Wed≥ug ks.
D. LitwiÒskiego Ñnie by≥o tygodnia, aby w
bezpoúredniej bliskoúci koúcio≥a nie by≥y sta-
czane formalne bitwyî niepodleg≥oúciowego
podziemia a niekiedy band trudniπcych siÍ
rabunkiem z oddzia≥ami milicji i UrzÍdu
BezpieczeÒstwa. Jedna z takich bitew mia≥a
miejsce 7 VIII 1947 r., kiedy partyzanci s≥yn-
nego ÑZaporyî zadali straty oddzia≥owi so-
wieckiemu.

Kolejne zmiany wystroju úwiπ-
tyni nastπpi≥y w okresie powojen-
nym
w czasie duszpasterzowania ks. D. LitwiÒ-
skiego. W latach 1952-1953 zakupiono do
koúcio≥a dwie kropielnice z czarnego marmu-
ru, a nastÍpnie odnowiono o≥tarz g≥Ûwny
(1956). W dwa lata pÛüniej (1958) odrestau-
rowano polichromiÍ, a takøe wzmocniono
konstrukcjÍ chÛru muzycznego. Ponadto
dawny babiniec przekszta≥cono w kaplicÍ ku
czci úw. Antoniego. Prace te wykonali para-

fianie. Ponadto w 1960 r. úwiπ-
tynia zosta≥a zelektryfikowa-
na. W zwiπzku z uszkodze-
niem úcian powtÛrnie odno-
wiono polichromiÍ i przemalo-
wano úciany w zakrystii i ba-
biÒcu.

W 1971 r. wykonano o≥-
tarz Ñsoborowyî, a takøe wy-
konano nowπ elewacjÍ ze-
wnÍtrznπ koúcio≥a i wieøy z
inicjatywy ks. W≥adys≥awa
UrbaÒskiego oraz chodnik pro-
cesyjny (1974). Wyremontowa-
no rÛwnieø zakrystiÍ (1976)
oraz zawieszono obok o≥tarza
g≥Ûwnego gabloty na wota
sk≥adane obok ≥askami s≥ynπ-
cego wizerunku Madonny z
Puszczy. Odrestaurowano
rÛwnieø figury úw. Jana Kan-
tego i úw. Jana Nepomucena i
wstawiono do oszklonych
wnÍk na frontonie koúcio≥a.

Ks. W. UrbaÒski wyposa-

Ks. S≥awomir Zych

W Ostrowach Tuszowskich znajduje siÍ sanktuarium Madonny z Puszczy, jedno
z 17 sanktuariÛw maryjnych diecezji rzeszowskiej.

DZIEJE KO�CIO£A
W OSTROWACH TUSZOWSKICH

Witraøe w prezbiterium. Fot. J. CichoÒ



sierpieÒ  2003

15

nr 8 (92)
øy≥ ponadto úwiπtyniÍ w dwa nowe konfe-
sjona≥y (1978) oraz nowe meble do zakrystii
(1979). Ponadto wnÍtrze koúcio≥a wzbogaci-
≥o siÍ o kinkiety (1979). RÛwnieø z inicjaty-
wy tegoø proboszcza przebudowano prezbi-
terium umieszczajπc pod nim komorÍ na piec
grzewczy (1981). Za≥oøono teø nowπ instala-
cjÍ nag≥oúnieniowπ oraz instalacjÍ elektrycz-
nπ dzwonnicy (1982). W prezbiterium po≥o-
øono granitowπ posadzkÍ oraz wykonano ka-
mienny o≥tarz soborowy a takøe ambonÍ wg
projektu Bogny Drwalowej z Tarnowa. 25 IX
1983 r. o≥tarz konsekrowa≥ bp Piotr Bednar-
czyk, wikariusz generalny diecezji tarnow-
skiej. Podczas obrzÍdÛw konsekracyjnych
umieúci≥ on w o≥tarzu relikwie úw. Herkula-
na i úw. Honoraty.

Z inicjatywy proboszcza ks. Stanis≥awa
Baniaka, w 1985 r. prof. Konrad Pustelnik od-
nowi≥ ≥askami s≥ynπcy wizerunek Najúw. Ma-
ryi Panny z Puszczy oraz o≥tarz g≥Ûwny
(1984). Odnowiony obraz i o≥tarz poúwiÍci≥
bp P. Bednarczyk 15 VIII 1984 r.

Ponadto w 1984 r. mieszkajπcy w Kana-
dzie Jan KÍdzior, rodak z Toporowa ufundo-
wa≥ 36 dÍbowych ≥awek do úwiπtyni. DziÍki
niemu prezbiterium wyposaøono w nowπ se-
dillÍ, a o≥tarze boczne w drewniane stopnie.

W latach 1994-1995 z inicjatywy ks. JÛ-
zefa ØÛ≥tka wykonano nowe ogrodzenie ko-
úcio≥a, natomiast w 1999 r. Rada Parafialna
przyjÍ≥a projekt obecnego proboszcza, ks. Ry-
szarda Madeja w sprawie budowy kopca ku
czci Matki Boøej oraz drÛøek rÛøaÒcowych.
Postanowiono rÛwnieø przywrÛciÊ cudowne
ürÛde≥ko zasypane w czasie budowy drogi
w okresie miÍdzywojennym. Prace rzeübiar-
skie zwiπzane z wykonaniem figur matki
Boøej i legendarnego rycerza oraz p≥asko-
rzeüb tajemnic rÛøaÒcowych zlecono Stani-
s≥awowi Madejowi. Prace rozpoczÍto na wio-
snÍ tegoø roku, a 30 IV 1999 r. odkryto ürÛ-
de≥ko, ktÛre wed≥ug legendy odnalaz≥ przed
wiekami rycerz. èrÛde≥ko oraz figury po-
úwiÍci≥ dziekan kolbuszowski ks. pra≥at Sta-
nis≥aw WÛjcik 15 VIII 1999 r.

Madonna w mym únie
Trzyma dzieciπtko,
Patrzy ≥askawie
I siÍ uúmiecha.
Zaú ja wiem,
Øe nie tylko tyle.
Na pewno Ona
Ma we w≥osach motyle.
Na pewno p≥aszcz jej
Trzymajπ ptaszki:
WiÍksze i mniejsze
åpiewajπ modlitwy.
Pod Jej stopami
KwiatÛw bez liku,
Obok: kilka kamykÛw.
Tak Ona wyglπda,
Na obrazie jest nieca≥a.
Lecz gdy ja
Przyjrza≥am siÍ dok≥adniej,
ZaczÍ≥o mi to wyglπdaÊ
O wiele ≥adniej.
Tam ludzie s≥uøyli
I ja s≥uøy≥am!
Wtedy siÍ zbudzi≥am,
Sen sobie przypomnia≥am
I na wieki w tym wierszu
Co widzia≥am: spisa≥am.

AGNIESZKA DUDEK

ZMIANY ILOåCIOWE

U progu ery autonomicznej Kolbuszo-
wa liczy≥a zaledwie 2154 mieszkaÒcÛw i
ustÍpowa≥a miejsca pod tym wzglÍdem nie
tylko sπsiednim miastom powiatowym, jak
Mielec /4177/, £aÒcut /3398/, Tarnobrzeg
/2875/, ale rÛwnieø Soko≥owi Ma≥opolskie-
mu, drugiemu miastu w powiecie kolbu-
szowskim, ktÛre liczy≥o wÛwczas 3525
mieszkaÒcÛw. Kolbuszowa charakteryzo-
wa≥a siÍ natomiast ciπg≥ym i pozbawionym
nag≥ych za≥amaÒ wzrostem ludnoúci przez
ca≥y interesujπcy okres, tj. aø do wybuchu
I wojny úwiatowej. Wzrost ten uwidacznia-
jπ w liczbach bezwzglÍdnych nastÍpujπce
dane: 1870 r. ñ 2154; 1880 r. ñ 2701; 1890 r. ñ
3111; 1900 r. ñ 3260.; 1914 r. ñ 3569.

Wynika z nich, øe w latach 1870-1914
liczba mieszkaÒcÛw miasta wzros≥a o 1415
osÛb.

CzynnikÛw, ktÛre wywo≥ywa≥y Ûw
przyrost ludnoúci zapewne by≥o kilka.
G≥Ûwnym z nich by≥ niewπtpliwie awans
miasta na siedzibÍ powiatu politycznego ze
starostwem, instytucjami administracyjny-
mi, samorzπdowymi i samorzπdowymi.
Waønym czynnikiem by≥o takøe utworze-
nie dwÛch szkÛ≥ ludowych 5-klasowych,
a na poczπtku XX wieku powo≥anie do
øycia szko≥y gimnazjalnej. DziÍki temu
miasto zaczÍ≥o nie tylko pe≥niÊ funkcjÍ
oúrodka kulturalnego dla okolicy, ale teø
zwiÍkszy≥o si≥Í przyciπgania nowych
mieszkaÒcÛw. Nowe urzÍdy, instytucje
rzπdowe i samorzπdowe oraz szko≥y spo-
wodowa≥y nap≥yw zw≥aszcza inteligencji.
Pewien wp≥yw na wzrost liczby mieszkaÒ-
cÛw mia≥ rÛwnieø obserwowany u schy≥-
ku XIX wieku spadek úmiertelnoúci w re-
zultacie wyraünego polepszenia stanu hi-
gieny i lecznictwa, ktÛry spowodowa≥
stopniowe zanikanie masowych epidemii
/dyfterytu, szkarlatyny, ospy, cholery/.

Dok≥adnych danych dotyczπcych
tego zagadnienia w odniesieniu do samej
Kolbuszowej nie ma. Wiemy jednak, øe w
latach 1870-1890 úmiertelnoúÊ ludnoúci na
1000 osÛb by≥a w powiecie kolbuszowskim
jednπ z niøszych i wynosi≥a tylko 30,13
procent, gdy tymczasem w mieleckim
32,98 procent, w tarnobrzeskim 36,20 pro-
cent.

Maciej SkowroÒski

Niski stan i powolny przyrost ludno-
úci w latach 1870-1914 mia≥ w przypadku
Kolbuszowej swoje ürÛd≥o w s≥abym roz-
woju ekonomicznym miasta. By≥o ono w
tym czasie jednym z nielicznych miast po-
wiatowych Galicji Zachodniej, ktÛre nie po-
siada≥y rozbudowanej naleøycie sieci szu-
trowanych drÛg krajowych i gminnych
oraz bezpoúredniego po≥πczenia z liniπ ko-
lejowπ. Owo peryferyjne po≥oøenie w sto-
sunku do najwaøniejszych szlakÛw komu-
nikacyjnych w kraju, wiÍkszych miast i
oúrodkÛw przemys≥owych by≥o waønym
powodem zastoju gospodarczego. PrÛbo-
wano temu zaradziÊ na rÛøne sposoby, po-
dejmujπc miÍdzy innymi sprawÍ budowy
linii kolejowej RzeszÛw-Kolbuszowa-Tar-
nobrzeg, ale bez skutku.

EMIGRACJA I KL SKI ØYWIO£OWE

Brak przemys≥u lokalnego, ograniczo-
ne moøliwoúci zatrudnienia w rzemioúle i
us≥ugach by≥ powodem, øe juø w 1880 roku
nasili≥a siÍ emigracja, ktÛra ñ jak moøna
przypuszczaÊ przez analogiÍ do innych
miast ñ objÍ≥a w Kolbuszowej najuboøsze
warstwy spo≥eczne, przede wszystkim bie-
dotÍ øydowskπ. Wielkoúci tej emigracji, nie-
stety, nie jesteúmy w stanie ustaliÊ z braku
ürÛde≥. A przecieø by≥a, podobnie jak w ca-
≥ym powiecie kolbuszowskim, i to na ska-
lÍ niespotykanπ gdzie inaczej. Z poúrÛd 19
powiatÛw, w ktÛrych w latach 1880-1914
zanotowano najwiÍkszy odp≥yw ludnoúci
na skutek emigracji, miejsce drugie ñ po
£aÒcucie ñ zajmowa≥a Kolbuszowa. W tym
czasie wyemigrowa≥o z powiatu kolbu-
szowskiego do innych krajÛw monarchii
habsburskiej, do Niemiec, Palestyny, a
zw≥aszcza do USA ogÛ≥em 31.700 osÛb.
NajwiÍcej zaú w dziesiÍcioleciu 1900-1910
ñ 15.900 osÛb

Do czynnikÛw majπcych wp≥yw na zu-
boøenie miasta i niewielki stan ludnoúci do-
daÊ naleøy jeszcze czÍste poøary. DotknÍ≥y
one boleúnie KolbuszowÍ  kilkakrotnie, a
zw≥aszcza 18 maja 1888 i 20 czerwca 1900
roku, podczas ktÛrych miasto uleg≥o czÍ-
úciowemu spaleniu, zmieniajπc gruntownie
swÛj wyglπd i zabudowÍ: z drewnianej na
murowanπ.

Rok LudnoúÊ ogÛ≥em w tym wyznania

rzym.-kat. % mojøeszowego %

1870 2154 1030 47,8 1124 52,2
1880 2701 1148 42,0 1548 56,8
1890 3111 1049 33,7 2047 65,7
1900 3260 1159 34,5 2076 64,8
1910 3258 1159 34,6 2074 64,7
1914 3569 1542 43,3 1968 55,0

cd. na str. 16

LudnoúÊ Kolbuszowej na
prze≥omie XIX i XX wieku

(cz. I)
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W≥adys≥aw SkowroÒski urodzi≥ siÍ
9 wrzeúnia 1915 roku w rodzinie rolnika
w Kolbuszowej Dolnej. Tu ukoÒczy≥ szko-
≥Í podstawowa i do chwili wybuchu II-giej
wojny úwiatowej pracowa≥ na roli. Jego ro-
dzice wychowali czworo dzieci. Stanis≥aw,
ktÛry by≥ oficerem Wojska Polskiego po
dostaniu siÍ do niewoli sowieckiej w 1939
roku, zosta≥ zamordowany przez NKWD
we Lwowie. Nie wiadomo gdzie zosta≥ po-
chowany. W≥adys≥aw, Maria i Jan, ktÛrych
II wojna úwiatowa zasta≥a w domu rodzin-
nym, zwiπzali siÍ z konspiracjπ.

Dom SkowroÒskich by≥ w czasie oku-
pacji jednym z waønych punktÛw konspi-
racyjnych obwodu AK Kolbuszowa. Tu
odbywa≥y siÍ spotkania grupy dywersyj-
nej oddzia≥u ÑHuraganî. Tu w czasie ak-
cji ÑBurzaî, w 1944 roku pracowa≥a radio-

stacja nadawczo-odbiorcza, sk≥adowano
broÒ, tu zapada≥y decyzje o niektÛrych
akcjach zbrojnych przeciw okupantowi.

Po wkroczeniu SowietÛw, w lipcu
1944 roku, dom ten znalaz≥ siÍ pod úcis≥π
kontrolπ UrzÍdu BezpieczeÒstwa. W listo-
padzie tegoø roku, W≥adys≥aw, Maria i Jan
zostali aresztowani przez UB i wywiezie-
ni do ≥agrÛw Borowicze. Po pÛ≥torarocz-
nym pobycie w ≥agrach, W≥adys≥aw wraz
z siostrπ i bratem powrÛcili do rodzinne-
go domu. Ale ich tragedia jeszcze siÍ nie
skoÒczy≥a. Dom SkowroÒskich ciπgle by≥
nachodzony przez UB. W czasie jednej z
takich rewizji, na wiosnÍ 1946 roku, ubo-
wiec postrzeli≥ W≥adys≥awa w nogÍ. Noga
wprawdzie zosta≥a uratowana, ale W≥ady-
s≥aw zosta≥ kalekπ do koÒca øycia. Pomi-
mo kalectwa pracowa≥ dalej na roli.

Odsz ed³ na wiecz¹ wartê
W dniu 26 czerwca 2003 roku zmar≥ ppor. W≥adys≥aw SkowroÒski, øo≥-

nierz Armii Krajowej, pseudonim ÑNilî.

Za swe zas≥ugi oddane Ojczyünie
zosta≥ odznaczony Krzyøem AK, Krzyøem
Partyzanckim, Krzyøem Sybiru, a w 2001
roku nominowany do stopnia podporucz-
nika. Odchodzπc od nas pozostanie w na-
szej pamiÍci jako Polak-patriota.

W≥adys≥aw SkowroÒski ps. "Nil".

ØYDZI

Jeúli chodzi o sytuacjÍ wy-
znaniowπ ludnoúci, to Kolbu-
szowa znajdowa≥a siÍ w rzÍ-
dzie tych miast powiatowych
Galicji Zachodniej, w ktÛrych
mieszkaÒcy pochodzenia øy-
dowskiego stanowili wiÍk-
szoúÊ. Naleøy w tym miejscu
wspomnieÊ, iø nie by≥a to sytu-
acja ca≥kiem nowa. Bowiem juø
pod koniec XVIII wieku daje siÍ
zauwaøyÊ pierwsze oznaki
opanowania miasta przez øy-
wio≥ øydowski. JÛzef PÛ≥Êwiar-
tek pisze /Skupiska øydowskie
w Galicji u schy≥ku XVIII wie-
ku, w: Øydzi w Ma≥opolsce,
Przemyúl 1991, s. 154/:
ÑZwrÛÊmy uwagÍ na Kolbu-
szowÍ, prywatne miasto Jerze-
go Marcina Lubomirskiego,
zresztπ na wpÛ≥ rolnicze, w
1773r. w mieúcie tym øy≥o 85
rodzin øydowskich na 95 chrze-
úcijaÒskich, co stanowi≥o
47,2%î. Sta≥y przyrost ludnoúci
pochodzenia øydowskiego na-
stπpi≥ rÛwnieø w interesujπcym
nas okresie, co przedstawia za-
mieszczona na poprzedniej
stronie tabela, opracowana na podstawie
danych, ktÛre wynotowa≥em ze ÑSzematy-
zmÛw  krÛlestwa Galicyiî.

Jak nie trudno zauwaøyÊ, najwiÍkszy
przyrost ludnoúci øydowskiej w Kolbuszo-
wej wystπpi≥ w dwudziestoleciu 1890-
1910, po czym ulega≥ pewnemu zahamo-
waniu, nie wykluczone, øe w≥aúnie wsku-
tek wspomnianej wczeúniej emigracji. Bar-
dzo ciekawe, øe w interesujπcym nas okre-
sie liczba ØydÛw obniøy≥a siÍ doúÊ wyraü-
nie w Soko≥owie Ma≥opolskim: z 47,5 pro-
cent w 1870 roku do 38,4 procent w roku
1914. Takøe w powiecie kolbuszowskim,
odpowiednio: z 9 do 7,6 procent. W po-

wyøszej tabeli nie wykazano ludnoúci wy-
znania greckokatolickiego i protestanckie-
go, poniewaø stanowi≥a ona w Kolbuszo-
wej ma≥o znaczπcy odsetek: 0,2 procent w
1880 roku i 1,7 procent w roku 1914.

Trzeba wspomnieÊ, øe co znaczniejsi
przedstawiciele spo≥ecznoúci øydowskiej
w mieúcie brali czynny udzia≥ w øyciu sa-
morzπdowym i gospodarczym, zyskujπc
sobie ogÛlny szacunek. I tak np. rabin Ja-
kub Sigel, prze≥oøony kaha≥u ñ gminy wy-
znaniowej øydowskiej, by≥ radnym miej-
skim. FunkcjÍ zastÍpcy burmistrza pe≥nili
kolejno: Dawid Goldzahler /1885-1895/ i
JakÛb Ekstein /1900-1914/. Pierwszy z

nich naleøa≥ do najbogatszej i wp≥ywowej
rodziny øydowskiej w mieúcie, ktÛra do-
robi≥a siÍ ogromnego majπtku na wyrobie
z≥otej biøuterii sprzedawanej w Belgii, Ho-
landii i w Niemczech. Natomiast Jakub
Ekstein  dzierøawi≥ u Zdzis≥awa hr. Tysz-
kiewicza miejski folwark Podsobnie, bro-
war i gorzelniÍ, by≥ cz≥onkiem zarzπdu
kasy poøyczkowej, cz≥onkiem wspierajπ-
cym lokalne stowarzyszenia spo≥eczne i
gospodarcze: ochotnicza straø ogniowa i
kÛ≥ko rolnicze.

cdn.
MACIEJ SKOWRO—SKI

MIECZYS£AW GODLEWSKI

M≥odzi Øydzi przed kolbuszowskπ synagogπ, rok 1928.
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ZDROWIE ...

ZATRUCIA
Zatruciem nazywamy wnikniÍcie do organizmu substan-

cji w szkodliwej dla niego dawce.
Przyczyny zatruÊ to:

r zamachy samobÛjcze, zabÛjstwa;
r naduøycia /leki, alkohol, narkotyki/;
r nieúwiadomoúÊ /np. dzieci pijπce kolorowe detergenty/;
r lekkomyúlnoúÊ /np. kierowcy uruchamiajπcy silnik w zamkniÍ-

tym garaøu/;
r pomy≥ki /przechowywanie substancji toksycznych w nieoznako-

wanych lub üle   oznakowanych pojemnikach/.
Drogi wnikania trucizn do organizmu:

r uk≥ad pokarmowy /leki, alkohol, trujπce roúliny, grzyby/;
r uk≥ad oddechowy /gazy draøniπce, tlenek i dwutlenek wÍgla/;
r skÛra i b≥ony úluzowe /trucizny kontaktowe, úrodki ørπce, pesty-

cydy/;
r bezpoúrednio do krwiobiegu /narkotyki/.

OgÛlne zasady postÍpowania:
r odizolowaÊ poszkodowanego od trucizny /pamiÍtamy o swoim

bezpieczeÒstwie/;
r sprawdziÊ czynnoúci øyciowe;
r zabezpieczyÊ miejsce zdarzenia;
r wezwaÊ pogotowie ratunkowe;
r zebraÊ niezbÍdne informacje: co? ile? kiedy?;
r wdroøyÊ postÍpowanie przeciwwstrzπsowe /podanie odtrutek,

ewentualne spowodowanie wymiotÛw, odpowiednie u≥oøenie,
okrycie, wsparcie psychiczne/;

r zabezpieczenie resztek pokarmu, opakowaÒ po lekach, wymiocin.
Odtrutki:
OgÛlne to:

r powietrze,
r woda,
r zawiesina wÍgla aktywowanego /2 tabletki na szklankÍ wody/.

Os≥aniajπce:
r odt≥uszczone mleko ñ w przypadku zatrucia kwasami, zasadami,

szczawianami;
r bia≥ko jaja kurzego /4 bia≥ka na 2 szklanki wody/ w przypadku

zatrucia metalami ciÍøkimi, fenolem, substancjami ørπcymi;
r zawiesina mπki ñ w przypadku zatrucia jodem /podajemy zawie-

sinÍ i wywo≥ujemy wymioty dopÛki bÍdπ mia≥y niebieskie zabar-
wienie/, dodatkowo skrobia chroni b≥onÍ úluzowπ przed ørπcym
dzia≥aniem kwasÛw;

r mocna herbata ñ w przypadku zatrucia alkaloidami /wilcza jago-
da/.

Usuwanie trucizn:
r trucizny kontaktowe naleøy sp≥ukaÊ z cia≥a, jeøeli nie powodujπ

oparzeÒ to zdjπÊ przesiπkniÍtπ odzieø;
r w przypadku zatrucia gazami naleøy przytomnego poszkodowa-

nego wyprowadziÊ na úwieøe powietrze, rozluüniÊ odzieø, zasto-
sowaÊ pozycjÍ pÛ≥siedzπcπ lub przeciwwstrzπsowπ /w zaleøno-
úci od stanu poszkodowanego/;

r w przypadku zatrucia drogπ pokarmowπ ñ spowodowaÊ wymioty
u chorego przytomnego przez podanie osolonej wody /1 ñ 2 ≥y-
øeczek soli na szklankÍ wody/, lub podraøniajπc palcem podnie-
bienie miÍkkie.

WymiotÛw nie wywo≥ujemy u: !!!!!
r osÛb nieprzytomnych,
r przy zatruciach substancjami ørπcymi i detergentami.

DR N. MED. JAROS£AW RAGAN

NOCNE DY¯URY APTEK
W KOLBUSZOWEJ

/Pierwsza pomoc � II /.

APEL O POMOC
Szanowni PaÒstwo!
Jestem ojcem samotnie wychowujπcym 6 ñ letniπ cÛrkÍ Moni-

kÍ. Dziecko choruje na nieuleczalnπ chorobÍ Recklinghausena ñ no-
wotwÛr mÛzgu i przysadki mÛzgowej. Ca≥y czas poddawana jest le-
czeniu w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka w Warsza-
wie. Leczenie to jest niestety bardzo kosztowne i d≥ugotrwa≥e. Oúmie-
lam siÍ zwrÛciÊ do PaÒstwa z gorπcπ proúbπ o kaøde wsparcie finanso-
we dajπce nadziejÍ mojemu dziecku. Sam pozostajÍ w trudnej sytuacji
materialnej. Wszelkie wp≥aty od PaÒstwa DarczyÒcÛw proszÍ doko-
nywaÊ na poniøej wskazany numer konta:

PKO BP II O RzeszÛw 10204405-265470-27041 Ñdla Monikiî.
Za okazanπ pomoc pragnÍ gorπco i szczerze podziÍkowaÊ w

imieniu Mojego dziecka.
TATA MONIKI ñ KRZYSZTOF DRYJA

11 ñ 17 sierpnia ul. Pi≥sudskiego 8
18 ñ 24 sierpnia ul. 11 Listopada 6
25 ñ 31 sierpnia ul. ObroÒcÛw Pokoju 17
1 ñ 7 wrzeúnia ul. Plac Wolnoúci 37
8 ñ 14 wrzeúnia ul. Pi≥sudskiego 8
15 ñ 21 wrzeúnia ul. 11 Listopada 6

Rodzinie
i wszystkim najbliøszym

ú. p.  ROMANA STYGI
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia

sk≥adajπ

pogrπøeni w øalu koleøanki i koledzy
z Muzeum Kultury Ludowej.

Pani

Boøenie Miko≥ajczyk
wyrazy g≥Íbokiego wspÛ≥czucia

z powodu úmierci

TATY
sk≥adajπ

Naczelnik i wspÛ≥pracownicy
z UrzÍdu Skarbowego

w Kolbuszowej
SPROSTOWANIE

Ppor. Franciszek Jachyra ÑZajπcî urodzi≥ siÍ 7 marca 1922 r,
a nie jak podaliúmy 7 marca 1923 (ZK 7, lipiec 2003, s.15).
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SPORT I REKREACJA...

Futbolistki UKS DwÛjka Kolbuszowa zajÍ≥y II miejsce w pÛ≥fi-
nale ogÛlnopolskiego turnieju pi≥ki noønej UKS-Ûw im. Marka Wiel-
gusa rozegranym w MiÍdzyrzecu Podlaskim w dniach 26 czerwca ñ
8 lipca br. Turniej, ktÛrego organizatorem jest Polski Zwiπzek Pi≥ki
Noønej, jest najwaøniejszπ imprezπ dla rocznika 1982.

Pi≥karki DwÛjki Kolbuszowa
krok od fina≥Ûw

W turnieju oprÛcz DwÛjki startowa≥y jeszcze UKS Dobry Wy-
nik KrakÛw, UKS Bia≥a Brunary i UKS Orze≥ Pobiedno. Druøyny te
wczeúniej wygra≥y eliminacje okrÍgowe.

Kolbuszowskie pi≥karki na Turniej uda≥y siÍ w niepe≥nym sk≥a-
dzie. Walczy≥y jednak ambitnie i niewiele brak≥o do zwyciÍstwa w
turnieju.

W pierwszym meczu pokona≥y Dobry Wynik z Krakowa 2:1
(bramki Kinga KorzÍpa), w drugim wygra≥y z Or≥em Pobielno (3:0)
(KorzÍpa 2, Mariola ZieliÒska), a w meczu o I miejsce uleg≥y druøy-
nie Bia≥a Brunary 1:2 (KorzÍpa).

 Tabela KoÒcowa turnieju:
1 UKS Bia≥a Brunary 3 9 12-1
2 DwÛjka Kolbuszowa 3 6  6-3
3 UKS Dobry Wynik KrakÛw 3 3  3-8
4 UKS  Orze≥ Pobielno 3 0  1-10
Droøyna DwÛjki wystπpi≥a w nastÍpujπcym sk≥adzie: Magda

Mazur, Monika Bajor, Mariola ZieliÒska, Kinga Koøuchawska, Kin-
ga KorzÍpa, Paulina Warunek, Sara Kwaúnik, Opiekunem by≥a Alek-
sandra ZieliÒska. Tytu≥ ÑkrÛla strzelcÛwî zdoby≥a Kinga KorzÍpa,
ktÛra strzeli≥a 5 bramek.

MIF

Pi≥karki UKS DwÛjka Kolbuszowa w  MiÍdzyrzecu Podlaskim.
Stojπ od lewej: Anna Wilk, Katarzyna Plis, Paulina Warunek, Monika Ba-
jor, Kinga KorzÍpa, Kinga Koøuchowska i Sara Kwaúnik.
Siedzπ od lewej: Aleksandra ZieliÒska ñ opiekun, Wioletta Bajor, Monika
ZieliÒska, Mariola ZieliÒska, leøy - Magda Mazur

"Nil" na fali...

BÍdzie trasa rowerowa
w PorÍbach Dymarskich

Nadleúnictwo Kolbuszowa informuje, øe w koÒcu lipca b.r. roz-
poczÍ≥o pracÍ nad budowπ nowej úcieøki rowerowej w lasach okoli-
cy wsi PorÍby Dymarskie. BÍdzie ona mia≥a oko≥o 25 kilometrÛw
d≥ugoúci i sk≥adaÊ siÍ bÍdzie z trzech pÍtli. Na wyznaczonej trasie
zostanie ustawionych wiele ≥awek, sto≥Ûw, tablic i tabliczek. Wyda-
ny zostanie specjalny przewodnik. Pomys≥odawcy i wykonawcy majπ
nadziejÍ, øe to duøe przedsiÍwziÍcie zostanie wnet zakoÒczone i bÍ-
dzie mog≥o s≥uøyÊ chÍtnym jeszcze w bieøπcym roku. Powstaje ona
dziÍki zaangaøowaniu w≥asnych úrodkÛw, WojewÛdzkiego Fundu-
szu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz
Gminy Cmolas.

B. PERET

W dniach 12-
13 lipca 2003 r. w
Kolbuszowej odby≥
siÍ kolejny juø
XXIV OkrÍgowy
Zlot RatownikÛw
Drogowych bÍdπ-
cy jednoczeúnie V
M i s t r z o s t w a m i
W o j e w Û d z t w a
Podkarpackiego w
Ratownictwie Dro-
gowym i IX Kolbu-
szowskim Zlotem
RatownikÛw Dro-
gowych.

W zawodach
wziÍ≥y udzia≥ 23
za≥ogi ratownicze
ca≥ego wojewÛdz-
twa podkarpackie-
go ñ z Rzeszowa,
Malawy, Jas≥a,
Przemyúla, Jaros≥a-
wia, Stalowej Woli
oraz Kolbuszowej.

U c z e s t n i c y
mieli do pokonania
kilkunastokilometrowπ trasÍ w okolicach miasta, na ktÛrej upozorowa-
no dwa wypadki drogowe. Startujπce za≥ogi mia≥y za zadanie zabez-
pieczenie miejsca zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy przedlekar-
skiej i wezwanie s≥uøb ratunkowych. Ponadto na ca≥oúÊ konkurencji
sk≥ada≥y siÍ: jazda sprawnoúciowa samochodem na czas, prÛba reani-
macji na fantomie oraz rozwiπzywanie testÛw ze znajomoúci przepi-
sÛw ruchu drogowego.

Rywalizacja miÍdzy za≥ogami by≥a bardzo wyrÛwnana. Ostatecz-
nie najlepszymi okazali siÍ ratownicy z Klubu Motorowego i Ratownic-
twa Drogowego ÑNILî w Kolbuszowej, ktÛrzy wywalczyli pierwsze
miejsca na podium zarÛwno w klasyfikacji klubowej jak i indywidual-
nej. ZwyciÍzcami zosta≥a za≥oga w sk≥adzie: Wojciech Jurasz i Pawe≥ Gil
(na zdjÍciu). OprÛcz pucharÛw i nagrÛd wywalczyli uczestnictwo w
Mistrzostwach OgÛlnopolskich w Ratownictwie Drogowym, ktÛre od-
bÍdπ siÍ we wrzeúniu b.r. w Jaúle.

Organizatorami Zlotu byli Zarzπd OkrÍgowy Polskiego Zwiπzku
Motorowego w Rzeszowie oraz Klub Motorowy i Ratownictwa Drogo-
wego ÑNILî w Kolbuszowej.

Mistrzostwa odby≥y siÍ dziÍki wsparciu i øyczliwoúci Starostwa
Powiatowego w Kolbuszowej, UrzÍdu Miasta i Gminy w Kolbuszowej,
Powiatowej Komendy PaÒstwowej Policji w Kolbuszowej, Powiatowej
Komendy PaÒstwowej Straøy Poøarnej w Kolbuszowej oraz licznym
sponsorom. Sponsorami Mistrzostw byli: Zarzπd Osiedla Nr 2 w Kol-
buszowej, Firmaî Mikroî, ÑFINî S.A., Firma Ubezpieczeniowa ÑHestiaî,
Powszechny Zak≥ad Ubezpieczeniowy S.A. w Rzeszowie, Urzπd Gmi-
ny w Raniøowie, Zak≥ad PrzetwÛrstwa MiÍsnego ÑKarkutî, Sklep pana
Bogdana åwidra, Hurtownia ÑRÍbisz i synowieî, Hurtownia ÑAGAî,
Sklep AGD Grzegorz Cudo, Piekarnia pana Witolda WÍgrzyna, Hur-
townia Farmaceutyczna pana Partyki, Firma ÑKAMIî.

PAWE£ MICHNO

 ZwyciÍska za≥oga w objÍciach wiceburmistrza
Jana Zuby.

INFORMACJA
Dzia≥acze Klubu Motorowego i ratownictwa Drogowego ÑNILî

w Kolbuszowej chcπ nawiπzaÊ kontakt z osobami chÍtnymi by spraw-
dziÊ siÍ na trasie Konkursowej Jazdy Samochodem, ktÛra zostanie
zorganizowana we wrzeúniu na terenie miasta Kolbuszowa. Uczest-
nikami KJS mogπ byÊ osoby posiadajπce prawo jazdy kat. B, ktÛre
ukoÒczy≥y 18 rok øycia.

Bliøszych informacji udziela Krzysztof Andryú, tel. 22-75-215,
(ÑOKNO-RESî obok Komendy Policji w Kolbuszowej) oraz prezes klu-
bu Barbara Nycek tel. 0 605 825 154.
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åRODOWISKO...

Wszyscy zaproszeni goúcie i obecni turyúci zebrali siÍ przy bra-
mie wejúciowej przylegajπcej bezpoúrednio do tamy zalewu ÑMaziar-
niaî. Najpierw g≥os zabra≥ Ksiπdz Wikary z miejscowej parafii Spie.
MÛwi≥ o potrzebie mπdrego i rozsπdnego wypoczynku. PoúwiÍcajπc
symbolicznπ bramÍ modli≥ siÍ za wszystkich, ktÛrzy odwiedzπ to miej-
sce i mile spÍdzπ czas. Po s≥owach wstÍpnych do uroczystego przeciÍ-
cia øerdzi, u≥oøonej przed wejúciem, zaproszono prezesa WojewÛdz-
kiego Funduszu Ochrony årodowiska w Rzeszowie Tadeusza B≥asz-
czyszyna, starostÍ Bogdana Romaniuka, wÛjta Gminy Dzikowiec
Krzysztofa KlechÍ. Panowie zadziwiajπco dobrze operowali siekierπ
z pod ktÛrej sypa≥y siÍ olbrzymie wiÛra. CiÍcie dokoÒczy≥ nadleúni-
czy Kazimierz Kriger, ktÛry odsunπ≥ czÍúci øerdzi wpuszczajπc pierw-
szych zwiedzajπcych.

Na wstÍpie zapoznali siÍ z przebiegiem Ñåcieøki edukacyjno-wy-
poczynkowej Maziarniaî. Pod opiekπ zastÍpcy Nadleúniczego Stani-
s≥awa Pereta ruszyli wszyscy na trasÍ zatrzymujπc siÍ przy tablicz-
kach z opisem spotykanych roúlin. Przy miejscach przystankowych
prowadzπcy grupÍ omÛwi≥: szkodnictwo leúne, poøary w lasach, rolÍ
lasu dla wypoczynku, erozjÍ gleby, rolÍ wody w przyrodzie, produk-
cyjnπ rolÍ lasu, ochronÍ gatunkowπ roúlin i zwierzπt, urzπdzanie lasu.
Natomiast o historii fragmentu trasy bÍdπcej krÛlewskim traktem jesz-
cze z XIV wieku opowiedzia≥ W≥adys≥aw Puzio.

 Tym razem siekiera i øerdü, a nie noøyce i wstÍga. Krzepki chwyt i szeroki
rozmach wÛjta Klechy.

OFERUJE W SPRZEDAØY

rrrrr Zak≥adanie zieleÒcÛw
rrrrr PielÍgnacja trawnikÛw
     i øywop≥otÛw
rrrrr Wykonanie oczek wodnych
rrrrr Kompleksowe nawadnianie

rrrrr Drzewka i krzewy owocowe
rrrrr Drzewka i krzewy ozdobne
rrrrr Nasiona traw
rrrrr Ziemie ogrodnicze i nawozy
rrrrr årodki ochrony roúlin

US£UGI OGRODNICZE

W pobliøu zbiornika wodnego w Wilczej Woli, w upalny dzieÒ 15 lipca otwarto drugπ juø na terenie Nadleúnictwa Kolbuszo-
wa przyrodniczπ úcieøkÍ edukacyjno-wypoczynkowπ ÑMaziarniaî.

�Maziarska� scie¿ka

Pierwsi turyúci chÍtnie sprawdzali przydatnoúÊ i jakoúÊ ≥awek i
sto≥Ûw. DziÍki przygotowaniu na naturalnej wydmie úrÛdlπdowej du-
øego tarasu widokowego podziwiali piÍkno krajobrazu. Wiele osÛb
ten widok porÛwnywa≥o do dolin wielkich rzek. Zebrani podziwiali
piÍkno przyrody i jej si≥Í pozwalajπcπ na pojawienie siÍ w sposÛb na-
turalny wielu roúlin potrzebujπcych wiÍkszej iloúci wody do øycia.
Przecieø na ja≥owym piasku nikt nie sadzi≥ dÍbÛw, jarzÍbiny, grabÛw,
buka, leszczyny i wielu innych. ZwrÛcili rÛwnieø uwagÍ na bogaty i
rÛønorodny úpiew ptakÛw zamieszkujπcych najbliøej przyleg≥π do
zbiornika wodnego okolicÍ. Dochodzπc do koÒca trasy, po przejúciu
oko≥o 3.5 kilometra pofalowanym terenem, wszyscy chÍtnie skorzy-
stali z urzπdzonego miejsca odpoczynku. Zosta≥o ono wydzielone
ozdobnym ogrodzeniem w cieniu drzew, z przygotowanymi miejsca-
mi na ognisko, zadaszeniami, ≥awkami, sto≥ami i tablicami informa-
cyjnymi. Dodatkowπ atrakcjπ by≥a degustacja wiejskich potraw spe-
cjalnie przyrzπdzonych na tÍ okazjÍ. Najbardziej smakowa≥ wszyst-
kim chleb pieczony wed≥ug starodawnej receptury, Ñswojskieî mas≥o
i kiszone ogÛrki.

Na miejscu odpoczynku wybudowano rÛwnieø boisko do siat-
kÛwki plaøowej. Na nim to w≥aúnie druøyna Nadleúnictwa Kolbuszo-
wa rozegra≥a pierwszy zaciÍty mecz z druøynπ prezesa Tadeusza B≥asz-
czyszyna. Niestety, rozgrywki nagle przerwa≥a ulewa i rywalizacja
skoÒczy≥a siÍ remisem. Schowano siÍ pod zadaszenia, gdzie prowa-
dzono dyskusje i oglπdano przygotowany folder. Opisuje on krÛtko
obszar Nadleúnictwa Kolbuszowa, Powiatu Kolbuszowa, Gminy Dzi-

kowiec oraz úcieøki ÑMaziarniaî, urozmaicony jest wieloma barwny-
mi fotografiami. Zainteresowani mogπ go otrzymaÊ w biurze Nadle-
únictwa w åwierczowie oraz Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w Kol-
buszowej. W rozmowach szczegÛlnie czÍsto poruszana by≥a potrzeba
dalszego rozwoju turystyki w naszym regionie. Kilkudniowy wypo-
czynek mieszkaÒcÛw miast sπsiadujπcych z regionem moøe staÊ siÍ
szansπ dla rozwoju. Dlatego tak waøna jest dba≥oúÊ o obiekty juø ist-
niejπce i budowa nowych.

BART£OMIEJ PERET

Platforma widokowa. Na pierwszym planie Wies≥aw Walat.
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Pi≥karze KKS Kolbuszowianka.
Stojπ od lewej: Stanis≥aw Pruú, £ukasz Kosiorowski, Wojciech Szyd≥o, £ukasz Krystel, Piotr Antos, Aleksander Sito, Piotr
Frankiewicz, Marcin Hopek (odszed≥ do B≥Íkitnych Ropczyce), Grzegorz Kuüma, Piotr Marut i Marek Lorenc - trener.
KlÍczπ od lewej:  Tomasz Warzocha, Ireneusz StagraczyÒski, Stanis≥aw Pastu≥a, Sylwester Golonka, Krzysztof Perlicki,
Dariusz Ksiπøek, Ryszard Tabisz i Pawe≥ SzczÍch. Na zdjÍciu brak: Bogus≥awa Cieúli, Waldemara Mazurka, Marcina Fili,
Paw≥a Jadacha i Paw≥a Tokarza.

3 wrzeúnia 2003 r.
Kolbuszowianka - Strug Tyczyn

7 wrzeúnia 2003 r.
GÛrnovia GÛrno - Kolbuszowianka

14 wrzeúnia 2003 r.
Kolbuszowianka - Stal Mielec

21 wrzeúnia 2003 r.
Rafineria-Czarni Jas≥o - Kolbuszowianka

24 wrzeúnia 2003 r.
Kolbuszowianka - Syrenka Roøwienica

5 paüdziernika 2003 r.
Unia Nowa Sarzyna - Kolbuszowianka

12 paüdziernika 2003 r.
Kolbuszowianka - Kroúnianka Krosno

19 paüdziernika 2003 r.
Budoinstal Turbia - Kolbuszowianka

26 paüdziernika 2003 r.
Kolbuszowianka - Wis≥oka DÍbica

2 listopada 2003 r.
MKS KaÒczuga - Kolbuszowianka

9 listopada 2003 r.
Kolbuszowianka - B≥Íkitni Ropczyce

3 sierpnia 2003 r.
Galicja Aquarel Cisna-Kolbuszowianka

0:0

10 sierpnia 2003 r.
Kolbuszowianka - JKS  1909 Jaros≥aw

0:0

15 sierpnia 2003 r.
Kolbuszowianka - Rzemieúlnik Pilzno

20 sierpnia 2003 r.
Stal Sanok - Kolbuszowianka

24 sierpnia 2003 r.
Kolbuszowianka - SokÛ≥ Nisko

31 sierpnia 2003 r.
PogoÒ Leøajsk - Kolbuszowianka


