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" ... wolna prasa 

jest niezbędnym 

i najskuteczniejszym 

narzędziem 

obrony przed tyranią ... " 

Leszek Kołakowski 
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I WESTYCJE 
DROGOWE 
IDĄ PEŁNĄ 

PARĄ 
W gminie Dzikowiec, przy drodze po

wiatowej, powstają kolejne odcinki chod
ników. W Górnym Dzikowcu natomiast 
już pe>jawila się nowa nawierzchnia. 

cd. czytaj na stronie 15 

sierpień 2015r. • cena 1,50 zł 
.. 

ŚWIĘTO 
CHLEBA 
W niedzielę 2 sierpnia na placu 
przy Kościele św. Brata Alberta 
odbył się Festiwal Ducha, Pieśni, 
Chleba i Życia w Trzeźwości 
Impreza zgromadziła tłumy miesz
kańców. 

cd. czytaj na stronie 3 
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200 lat kościoła w Raniżowie 

Nr263 

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raniżowie 
jest najstarszą na terenie powiatu kolbuszowskiego. Nie wiadomo dokładnie kiedy i 
przez kogo została uhvorzona. 

Nie wiadomo też kiedy zbudowano tam 
pierwszy kościół. Zapewne było to bardzo, bar
dzo dawno, w średniowieczu, kiedy Raniżów nie 

był jeszcze wsią w dzisiejszym znaczeniu, lecz 
osadą wojskową, pełniącą funkcję przygranicznej 
strażnicy. Do czasu ostatecznego zajęcia przez 

Barokowe wnętrze kościoła odzyska/o swój pierwotny blask. 

Proboszcz B .  Piekut przybliża sylwetki swoich p o -

Elewacja zachodnia kościoła w Raniżowie, po 
renowacji. 

kiś dwór drewniany o charakterze obronnym, z 
zapleczem logistycznym i kaplicą, czy niewielkim 
kościółkiem. Dwór mógł być też wykorzystywa
ny, zwłaszcza w późniejszym okresie, jako baza 
królewskich łowów na południowych rubieżach 
Puszczy Sandomierskiej. Do tego przygranicz-

przedników. Fot. B. Popek Mszy św. odpustowej przewodniczy bp ordynariusz K. Nitkiewicz. 

kró la  Kaz im i e r z a  
Wielkiego tzw. Gro
dów Czerwieńskich 
południowo -wschod
n i a granica Polski 
znajdowała się tuż za 
obecnymi wioskami 
Przewrotne i Mazury. 
Prawdopodobnie w 
Raniżowie istniał ja-

Histo,yk W. Mroczka 
przypomina ciekawe 
epizody z przeszłości 
parafii. 

nego ośrodka wojskowo -myśliwskiego mogła 
przynależeć ludność osady Raniżów, oraz innych 
okolicznych osad o charakterze strażnic usytu
owanych przy granicy z ówczesną Rusią. Gdy 
wspomniany król Kazimierz w 1366 r. lokował 
dużą rolniczą wieś o nazwie Doblowa (dzisiejsza 
Wola Raniżowska) nie ustanowił w niej parafii, nie 
zaplanował kościoła i księdza, co może oznaczać, 
że znajdowały się one już w pobliskim Raniżowie. 
Przyjęło się jednak uważać, że parafię RaniżÓ\1' 

utworzył dopiero król Władysław Jagiełło przed 
1409 rokiem. 

Pierws1.y 7.nany 7. ciolmmentów kościół \I/ 

Raniżowie fundowany przez tegoż króla istniał do 
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t624 roku. Spalili go, wraz z całym wyposażeniem 
wnętrza, Tatarzy Kantymira Murzy. Ci okrutni o a 
·eźdźcy dokonali wówczas straszliwych zniszczeń 
�v tutejszej okolicy, spalili wiele wsi, zabrali duży 
jasyr. Budowa nowego kościoła i jego wyposażanie 
ir wały bardzo długo. Dość wspomnieć, że jeszcze w 
1646 r. żaden z trzech ołtarzy nie był konsekrowany 
a Msze odprawiano na portatylach. Co ciekawe, był 
00 już przystosowany do obrony przed Tatarami. 
Posiadał wzmocnione ściany a wokół usypany wał 
obronny z parkanem. Nie wiemy czy przetrwał na
jazd w 1657 r .  kolejnych okrutnych barbarzyńców 
ze wschodu -sprzymierzonych ze Szwedami wojsk 
kozackich i siedmiogrodzkich Jerzego II Rakocze
go. Wiadomo że w 1675 roku wybudowany został 
nowy kościół, trzeci z kolei. Wskutek użycia nie 
najlepszych materiałów oraz zaniedbań, po pięć
dziesięciu latach użytkowania kościół był w stanie 
zupełnego zniszczenia. W 1725 r .  odbudował go 
od fundamentów, własnym kosztem - nie ogląda
jąc się na obowiązujący patronat króla - ówczesny 
proboszcz Kazimierz Kaczerski. Dotrwał on do 
pierwszych lat XIX wieku, kiedy to został rozebrany 
i sprzedany parafii Górno, pomimo tego że bardzo 
zabiegali o niego mieszkańcy wsi Mazury. 

Piąty z kolei kościół w Raniżowie został 
zbudowany w latach 1803 -1815 przez proboszcza 
Szymona Kolasińskiego. Jest to obecny kościół, 
murowany, w stylu późnego baroku. Pierwotnie nie 
wyglądał tak okazale jak dziś. Kilkakrotnie przecho
dził różne remonty i unowocześnienia. Drewniane 
gonty dachu wymieniono na blachę miedzianą, pod 
łogę drewnianą na posadzkę, zwykłe okna szklane 
na witraże, etc. Staraniem obecnego proboszcza ks. 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

kanonika Bogdana Piekuta w ostatnich latach wyko
nana została gruntowna renowacja tegoż kościoła. 
Oduowiono elewację, kaplicę boczną, zakrystię, 
wszystkie trzy ołtarze, chrzcielnicę oraz inne e l e 
menty wystroju wnętrza. Za to należy się wiellcie 
uznanie dla niego, oraz dla wszystkich którzy mu 
w tym pomagali. 

Okrągła dwusetna rocznica zakończenia bu
dowy obecnego kościoła była okazją do zorganizo
wania dwudniowego jubileuszu (15 i 16 sierpnia), 
podczas odpustu parafialnego w święto Wniebo
wzięcia, zwane powszechnie Matki Boskiej Zielnej. 
Był to dobry moment do przypomnienia bogatej 
przeszłości parafii i kościoła. Do zaproszenia księ
ży rodaków, księży z dekanatu i parafii sąsiednich 
wyodrębnionych z raniżow,skiej, a także różnych 
władz świeckich i innych gości. Również do zor 
ganizowania sympozjum naukowego oraz wystawy 
starych fotografii ukazujących życie religijne parafii 
Raniżów. 

Sumie odpustowej przewodniczył i homi
lię wygłosił ordynariusz diecezji sandomierskiej 
ks. biskup Krzysztof Nitkiewicz. W koncelebrze 
uczestniczyli m.in. księża seniorzy - prałat Józef 
Łasica, Władysław Nowak, Henryk Smaroń, Euge
niusz Worsa. Biskup ordynariusz dokonał poświę
cenia wieńców dożynkowych oraz indywidualnych 
wiązanek ziół i zbóż. Pięknie zaprezentowała się 
kapela „Raniżowianie", orkiestra dęta z Komorowa 
oraz cztery poczty sztandarowe Ochotniczych Stra
ży Pożarnych. Dalsze punkty programu, głównie 
koncerty zespołów młodzieżowych odbyły się na 
miejscowym stadionie. 

W drugim dniu jubileuszu Sumie przewodni-

Święto chleba Y 
W niedzielę 2 sierpnia na placu przy Kościele św. Brata Alberta 

odbył się Festiwal Ducha, Pieśni, Chleba i Życia w Trzeźwości. Impreza 
7gromadzila tłumy mieszkańców. 

Festiwal zainaugurowała msza święta. Albertynkom tradycyjnie towarzyszyły konkur
sy na najlepszy chleb. Dla dzieci i dorosłych czekały Liczne zabawy i konkursy z nagrodami. 

Dodatkową atrakcją był pokaz zapaśników i marsz Nordic Walking. Na scenie 
wystąpili zespół Elyon oraz gmpa folklorystyczna Futomianie. 

Podczas imprezy Władysław Pogoda obchodził 95 urodziny. Wspólny występ jubilata 
oraz Jana Cebu Li poprzedziła msza św. 

Kolejnym punktem była konferencje doktora Jacka Pulikowskiego na. temat szczę
śliwego życia małżeńskiego. 

0 
czył ks. biskup emeryt Edward Frankowski. Choćby 
tylko dla samego wysłuchania jego pięknej, patrio
tycznej homilii warto było w tej Sumie uczestni
czyć. Bezpośrednio po Mszy odbyło się sympozjum 
popularno - naukowe dotyczące raniżowskiego 
kościoła i parafii. Jako pierwszy z krótkim odczytem 
wystąpił znany historyk, badacz historii regionalnej, 
autor wielu cennych publikacji książkowych mgr 
Wojciech Mroczka. Zaprezentował on nieznane 
fakty z historii parafii Raniżów XVII - XIX w .  Po 
nim wystąpił mgr Marian Piórek, który przypomniał 
początki parafii. Proboszcz raniżowski mgr Bogdan 
Piekut przedstawił krótko swych poprzedników, od 
czasów najdawniejszych po ks. Henryka Smaronia. 
Szerzej odniósł się do budowniczego obecnego 
kościoła ks. Szymona Kolasif1skiego. Rodak ra
niżowski ks. dr hab. Władysław Nowak omówił 
główne treści teologiczne konsekracji kościoła i 
ołtarza w Raniżowie. Ostatni z prelegentów ks. dr 
Krzysztof Cisek przypomniał życie oraz przebieg 
procesu beatyfikacyjnego słynnego rodaka z Ra
niżowa - Zembrzy ks. Stanisława Sudoła. Do tego 
tematu odniósł się także prof. dr hab. Jan Konefał. 
Nawiązał do początków procesu i swoich publikacji 
na temat ks. Sudoła. 

Po południu na stadionie odbył się koncert 
zespołów działających przy GOKSiR. Wystąpili 
,,Mazurzanie" z Mazurów, ,,Lesiaki" z Raniżowa, 
zespoły dziecięce „Wołanie" z Woli Raniżowskiej i 
„Mazurek" z Mazurów, kapela „Raniżowianie" oraz 
zespoły tańca nowoczesnego. Były też kiermasze i 
atrakcje dla dzieci. 

Benedykt Popek 

Gwiazdą festiwalu był zespół New Life'm. Życzenia dla jubilata 

'1'111i,,1_.I..-.. ..K�,�.<Y• .-. .. .<>-
__ .,...._ ... �-�--::.-�·· -··· • -- ,J .4'1. 
Panie z KGW przygotowują chleby na konkurs Zespól New life 'm 
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NI E SAMYM CHLEBEM . • • 
Skłócen i  z dom inującą wizją świata 

Jaki jest współcześnie obraz c z ł owie
ka nowoczesnego? Jest to osoba, która 
osi.qgnęla sukces. Czym jest sukces? 

Wysokie stanowisko w firmie, drogie auto, 
wspaniała willa, świetne ciuchy. Miarą sukcesu jest 
to, co możemy dostrzec gołym okiem. Zadbane 
dłonie, pachnące koszule, gładka twarz, lśniące 
włosy. 

Kiełkuje w nas złudzenie, że każdy wysiłek, 
każda nieprzespana noc, każde zaangażowanie w 
coś powinny przynieść nagrodę w postaci awansu 
czy początku kariery. Bo sukces stał się miarą 
ważności, przydatności człowieka w hierarchii 
społecznej. Człowiek, który odniósł sukces, jest 
lepiej postrzegany przez innych niż ten, który suk
cesu nie odniósł. 

Od najmłodszych lat wpaja się dzieciom, że 
uczą się po to, żeby odnieść sukces. Jednak nie 
chodzi tutaj o sukces osobisty, duchowy czy emo
cjonalny. Nie chodzi tutaj o to, by dziecko wyrosło 
na spokojnego, pogodzonego z losem człowieka, 
by żyło szczęśliwie oglądając codziennie zachód 
słońca, by robiło w życiu to, co chce, by mogło żyć 
po swojemu, by było sobą. 

Powtarza się tym kreatywnym maluchom, 
że muszą odnieść sukces wizualny, sukces, który 
dostrzeże sąsiad i krewni. Taki człowiek ma mieć 
i się tym chwalić. On już nie musi „być" on ma 
„mieć'. Może zajechać pod marmurowe schody 
willi mercedesem i zamknąć się w domu na trzy 
spusty, może mieć depresję, wrzody czy raka. 
Może upijać się popołudniami z rozpaczy i braku 
radości, ale ma odnieść sukces materialny. 

Żeby zaś ten sukces odnieść, powinien być 
samolubem, nikomu nie ufać i agresywnie przeć 
przed siebie. W żadnym wypadku nie powinien się 
zatrzymać, kiedy ktoś obok upadnie, bo to mu na 

Mówie wom - u nas to sto lat za Afryko. 
No ludzie .. .  Sie pytom : dzie jeszcze kul

turalne bez kartki mówio ? A nigdzie, bo wszyń
dzie indziej czytać umiejo! 

Dzie krzyżyki po rowach stawiaj o? No . . .  ? 
A u nas, jak Arab jedzie to musi głowe 

odkroncać na boki, bo go nietolerancja po oczach 
wali. 

Jak my już som przy waleniu, to dzie 
jeszcze kupy psowe po chodnikach leżom sobie 
bezkarnie ? Otóż nigdzie w Europie, a pewnie 
i nawet na Grenlandii ( to taka wyspa jest ) nie 
leżom. Pies, dej my na to, se ulży, to zaraz jego 

dobre nie wyjdzie. Ma być zimny, zdystansowany 
i nastawiony na zwycięstwo. 

Dokładnie takim typem jest Wakefield z opo
wiadania o tym samym tytule E. L. Doktorowa. 
Jest prawnikiem, ma wspaniały dom, piękną żonę, 
śliczne córki, ale pewnego dnia coś się w nim za
łamuje. Wracając z pracy zamiast normalnie wejść 
do domu, kieruje się na strych i tam zostaje przez 
najbliższe pół roku. W ten sposób zaczyna życie 
bezdomnego. Żywi się odpadkami z kubłów, nie 
używa kart kredytowych ani gotówki, nie goli się 
ani nie strzyże. Rodzina uznaje go za zaginionego. 

Taka sytuacja wcale nie jest niezwykła ani 
nowa. Zdarza się każdego dnia na całym świecie, 
a pośród kloszardów, ludzi bezdomnych koczują
cych na dworcach i pod jadłodajniami jest wielu 
świetnie wykształconych prawników i lekarzy, 
profesorów i doktorantów, zdarzają się biznesme
ni i fryzjerzy. Wcale nierzadko zdarza się, że ci 
obszarpani ludzie osiągnęli spektakularny sukces, 
wybili się na szczyt, lecz tam znaleźli tylko jeszcze 
większą presję, jeszcze większe oczekiwania in
nych i większy stres. Dlatego jedni popełnili samo
bójstwo, a inni uciekli na margines społeczeństwa. 
Schowani pod płaszczem banicji odpoczywają, bo 
od takich strzępków ludzkich nikt już niczego nie 
oczekuje. Każdy omija ich wielkim kołem, a oni 
mają święty spokój. 

We wspomnianym opowiadaniu Wakefield 
po dłuższym czasie uświadamia sobie, że ożenił 
się tylko dlatego, że przez pewien czas była dziew
czyną jego przyjaciela. Zaczął o nią zabiegać, bo 
spodobała się mu rywalizacja. Potem liczyło się 
tylko zwycięstwo. Jednak kobieta cieplej spoglą
dała w stronę jego konkurenta, więc posunął się do 
szachrajstwa, w wyniku którego dostał od kumpla 
w gębę, a krew z jego twarzy scałowała przyszła 

pańcia cap za to co zrobił, w papierek i do to
rebki. Takjest. 

A u nas . co ? 
To jak ma być dobrze ? 
Albo i, na ten przykład, taki jeden z dru

gim, wszystko razem do kubła wali. No ludzie, 
dzie tak robio? ! Przecie to tak jakbyś sól z cu
krem naraz żarł. Ta dzie tak!? 

Tego wymaga kultura, żebyś kumał : co 
jest szkło, co plastyk, co znowuż papundekiel. 

Porozdzielasz i popatrze se jak ładnie 
masz. Tu jedno, tam drugie. No nie cieszy cie 
ten europejski recht und ordnuog ? A pr�ede to 

żona. Osiągnął sukces, 
zdobył, co chciał, nie 
bacząc na to, czy fak
tycznie kochał tę kobie
tę. Zwyciężył w poje 
dynku z przyjacielem, 
nie zastanawiając się 
czy przypadkiem dziewczyna nie jest dla tamtego 
wielką miłością. Wkroczył między tych dwoje, 
żeby sprawdzić swoje możliwości i wygrał. Tylko 
że po szesnastu latach załamał się. Po upływie tych 
lat pewnego popołudnia stwierdził, że nie chce do 
niej wrócić. Uświadomił sobie, że nigdy mu nie 
była bliska, nigdy jej nie kochał. I wówczas na sce
nę wkroczył jego dawny przyjaciel, który osiągnął 
sukces zawodowy, ale nie ożenił się. 

Co było dalej? Przeczytajcie. 
W moim odczuciu sukces to umiejętność 

bycia szczęśliwym. Umiejętność dostrzegania tych 
króciutkich chwil, które migoczą na twarzach bli
skich niczym zawadiackie słońce. Sukces to nie 
kariera ani nawet sława. Sukces to spokój we
wnętrzny, który buduje się na uczciwości a nie na 
kulcie własnego ego. Wbrew temu, co proponują 
reklamy, wbrew bzdumym hasłom: ja i moja histo
ria, podaruj sobie odrobinę luksusu lub zasługujesz 
na to. Kultywuje się ego pojedynczego człowieka, 
ma kupować dla siebie, ma myśleć o sobie i po
wtarzać ciągle ja, ja, ja. Ważne, co ja czuję, co ja 
myślę, co ja chcę, a co z drugim człowiekiem i 
jego historią? 

Jeżeli każdy to odrębna historia, więc grupa 
ludzi przypomina sznur pereł, jeżeli przetniemy 
łączącą je żyłkę, rozsypią się po podłodze i roz
biegną każda w inną stronę. Czy czeka nas społe
czeństwo singli? 

nwoczesność i kultura 
w jednym jest! 

Albo znowuż 
masz! 

So takie co nie 
oszczendzajo ani pru
nd u, ani wody, ani 
powietrza. Świeco, 

Agnieszka Czachor 

lejo, zatruwajo. Żarówa staromodna na fula 1 

Gar myje, to woda się leje w cholere . . .  Zamiast 
gryla ognisko se pali i śpiewa cuś o „starodaw
nych dziejach, bohaterskim czasie" . . .  

Siendzie se zreszto jeden z drugim, to o 



Nr263 przegląd KOLBUSZOWSKI -------- 0 
; 

• • • C Z Ł O W I E K  Z YJ E • • • 
głupotach myśli. Zamiast pita podliczyć, albo i 
do teatru pani J andy pójść, żeby Gajosa czy Ol
brychskiego zobaczyć,albo i innom awangarde, 
to on do tyłu patrzy. Cuś tam deliberuje nad nie
swojo przeszłościo. Że może tak, a może siak . . .  

Na  co  mu to? Po co? I myśli, że dobrze 
bedzie. No jak bedzie, kiedy nie bedzie jak sie 
idzie w przód, a do tyłu patrzy . 

Co tobie z tego, że jeden husarz siedmiu, 
albo i więcej Ruskich pogonił? Albo też, że ichni 
car w p0Jn1cie przyszed piechotom do Warsza
wy? Co tobie do tego, że kiedyś tam młode wa
riaty po Warszawie latały ze strzelbami domowy 

roboty ? Albo, że jedne pozakopywały drugich, 
na jakichś zagonkach, czy łączkach ? 

Po co tobie krzyżyki stawiać? Krajobraz 
ekologiczny zaśmiecać ? Atmosfere narodowej 
zgody wyziewem "smoleńskiej nienawiści" z a 
truwać? Pomniki obcym ci Jaśkom lub Lechom 
stawiać? ( Lepi ty se tęczowego krasnoludka 
postaw w ogródku, bo to przyszłość jest!) Prze
starzałe kotwice po murach smarować. Faszy 
stowsko wrzeszczeć : ,,Póki my żyjemy, szablom 
odbierzemy!" 

Co ty możesz odebrać, kiedy Qic już ni ma? 
A szable choć masz ? 

To co fantazjujesz ... 
Obudź sie ! - wszystko już sie dokonało ... 
Odkreślone. Poprawnie posprzątane , po-

zytywnie pozamiatane ... i po zawodach. 
KoHe� ! Schluss. Ende ! 
Rozumisz ?! No. 
To segreguj,zbieraj, oszczędzaj i potakuj. 
I bilet se skasuj, durnoto jedna, jak auto-

busem jedziesz do urzędu pracy! 
Byńdź wreszcie, jeden z drugim, obywa

telem pantryjotą ! 

Ryszard Szi/er, 
http:l/naszeblogi.pl/56489-pantryjotyzm 

Fo l klor Rzeszowiaków w Przeworskiem i 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbu

szowej rozpoczęło realizację drugiej fazy 
projektu naukowego „Folklor Rzeszo
wiaków - obraz przemian". 

Tym razem zespół badawczy wyruszył w 
okolice Przeworska, gdzie przez najbliższe tygo
dnie będzie pozyskiwał materiały dokumentujące 
tradycyjną i współczesną kulturę ludową Rze
szowiaków. Eksploratorzy (m.in. etnografowie, 
etnomuzykolodzy, etnolodzy, folkloryści) dzięki 
przeprowadzeniu wywiadów terenowych oraz 
wykonaniu dokumentacji fotograficznej i filmo
wej zarejestrują różne formy i przykłady folkloru, 
sztuki ludowej, tradycyjnych rzemiosł i czynności 
gospodarskich. 

Zebrane materiały zostaną opracowane na 
ukowo (poprzez m.in. zredagowanie wywiadów, 
wykonanie transkrypcji muzycznych, gwarowych, 
jak również transkrypcji te�stów pieśni i poezji), 
a następnie zweryfikowane oraz poddane adiusta
cji i wstępnej syntezie. Tych działań podejmą się 

, wybitni specjaliści w dziedzinie etnomuzykologii, 
folklorystyki, językoznawstwa, etnochoreografii, 
etnografii, a także sztuki i architektury ludowej. 

W czasie badań terenowych będą również 
wyszukiwane obiekty architektury drewnianej, 
które w przyszłości mogłyby być translokowane J do kolbuszowskiego skansenu w celu wzbogacenia 
jego ekspozycji. Eksploracje posłużą także do na -

wiązywania kontaktów z interesującymi twórcami 
ludowymi, którzy swoje umiejętności mogliby 
zaprezentować podczas imprez folklorystycznych 
organizowanych przez kolbuszowskie Muzeum. 
Jednak nadrzędną wartością tych działań wydaje 
się pogłębianie wiedzy o kulturze regionu, a także 
zainteresowanie jego mieszkańców ich własnym 
dziedzictwem. 

Trzecia faza eksploracji terenowych zaplano
wana jest na przyszły rok i obejmie okolice Łań
cuta. Realizacja wszystkich części badań pozwoli 
na uzyskanie jednorodnych czasowo wyników, 
które złożą się na kompleksowy obraz folkloru 
występującego współcześnie u Rzeszowiaków. 
Opracowane materiały będą dostępne dla wszyst
kich zainteresowanych w Archiwum Naukowym 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Oprac. Grzegorz Wójcicki 

Ministerstwo 

Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Projekt badawczy dofinansowano ze środ
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Nowosielce pod Przeworskiem -kamień na kopcu 
Micha/a Pyrza - chłopskiego przywódcy, który 

obronił wieś przed Tatarami, miejsce największej 
w przedwojennej Polsce manifestacji chłopskiej. 
Fot. J Radwański 
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Pol ityka historyczna 
Wybór Andrzeja Dudy na Prezydenta 

RP rozbudził nadzieje na zmiany w wielu 
dziedzinach. Jednq z nich jest polityka hi
storyczna. 

Redakcja portalu historycznego „Histmag. 
org" zainicjowała w sieci dyskusję aa ten temat. Na 
stronach portalu opublikowano artykuły 27 autorów, 
założono też grupę aa „Facebooku" zachęcając do 
wypowiedzi wszystkich zainteresowanych. W przed
dzień zaprzysiężenia nowego prezydenta przesłano 
mu raport zawierający wnioski z przeprowadzonej 
dyskusji. 

Trudno byłoby krótko przedstawić wszystkie 
jej wątki -zainteresowanych odsyłam na strony 
,,Histmag.org". Tu zwrócę uwagę na pierwszy, istot
ny i budzący wiele kontrowersji -czyli sam sens 
prowadzenia takiej polityki. Wiele osób obawiało 
się, że przerodzi się ona w propagandę (prawicową 
oczywiście), więc lepiej w ogóle jej nie prowadzić. 
Inni podkreślali konieczność takich działań, dając 
przykłady innych państw i pozytywny wpływ kon 
sekwentnie prowadzonej polityki historycznej na 
ich międzynarodowy wizerunek, a w konsekwencji 
relacje polityczne, gospodarcze itp. 

Dosyć sensowny wydaje się postulat prof. An
drzeja Chwalby, aby najpierw przeprowadzić audyt 
działań w tym zakresie i następnie sfonnułować da
lekosiężne cele takiej polityki (współbrzmiał z tym, 
choć wychodząc z innych przesłanek, głos Wojciecha 
Polaka). W wielu wypowiedziach podkreślano zna
czenie edukacji historycznej (różnie akcentując jej 
priorytety) jako czynnika cementującego wspólnotę 
narodową. 

Burzliwą dyskusję internautów wywołała wy 
powiedź Przemysława Mrówki sugerująca, że w 
prowadzeniu polityki historycznej ważniejsze jest 
kreowanie pozytywnego wizerunku, niż jego zda 
niem nieosiągalna „obiektywna" prawda historyczna. 
Do umiaru i unikania skrajnych opinii wzywał prof. 
Antoni Dudek: ,,Nie można na przykład zagranicz 
nego odbiorcy, który myli Powstanie Warszawskie 
z Powstaniem w Getcie Warszawskim, epatować 
opiniami o rzekomym obłędzie dowództwa AK, na
wet jeśli uważa się - jak piszący te słowa -decyzję 
o rozpoczęciu ·powstania za błędną. Nie powinno się 
też młodemu Polakowi rozpoczynać opowieści o 
dziejach „Solidarności" od iafom1acji, że Lech Wa
łęsa był w przeszłości współpracownikiem bezpieki 
i w związku z tym nie wiadomo właściwie jaką rolę 
odgrywał w trakcie strajku sierpniowego w 1980 r .  
oraz w kolejnych latach." 

Wielu wypowiadających się podkreślało, że 
o ile polityka historyczna skierowana do odbiorcy 
wewnętrznego bardziej wymaga koordynacji działań 
niż tworzenia nowych instytucji, o tyle poważne braki 
mamy w zakresie polityki skierowanej na zewnątrz. 
Efektem są bolesne dla nas zakłamania, pojawia
jące się co pewien czas w zagranicznych mediach. 
Ciekawy przy.kład działań przeciwstawiających się 
temu zjawisku przedstawił sędzia Jerzy Stępień. Wy
chodząc z założenia, że wiele takich przypadków 
wynika z niewiedzy, a nie złej woli, prof. Andrzej 
Sulima-Kamiński uruchomił w USA projekt „Re 
covering Forgotten History" polegający na recenzo 
wanju wydawanych tam podręczników dotyczących 
historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
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zapraszaniu ich autorów na konferencje do Polski. 
Tego typu działania wymagają wsparcia (zwłasz
cza finansowego) ze strony państwa, lecz przynoszą 
konkretne efekty. 

Osobiście nie przeceniam możliwości nowe
go prezydenta w zakresie naprawiania wszystkiego 
co w Polsce naprawić należy, ale akurat w zakresie 
polityki historycznej mam nadzieję, że prezydentura 
Andrzeja Dudy może przynieść wiele pozytywnych 
efektów. Nie mam wątpi iwości, że taką politykę pro
wadzić trzeba. Trzeba też wybrać pewne prio1ytety, 
co nieuchronnie narazi na zarzut pomijania innych 
obszarów i dobrze byłoby żeby ich wybór wynikał z 'ł 
szerokiej dyskusji i był realizowany w perspektywie 
wykraczającej poza ramy prezydenckiej kadencji. Im 
więcej Polaków będzie utożsamiać się z prowadzoną 
przez państwo polityką, tym lepsze będą jej efekty. 

Zenon Fajger 

�mil �kloo z:ielieiooem:'1oliiy-em.y41l - - �mmr--�-
A n drze j Duda - to s ię uda! 

Mimo że pan Andrzej Duda został wybrany 
na Urząd Prezydenta RP już prawie trzy miesiące 
temu, to dopiero od niespełna dwóch tygodni mo
żemy obserwować jego działania jako Prezydenta 
RP .  I należy powiedzieć, że podejmowane przez 
niego działania są przemyślane i godne pochwały. 
Bardzo cieszy plan wizyt Pana Prezydenta: tuż po 
zaprzysiężeniu udał się w objazd po Polsce, czym 
po raz kolejny pokazał, że najważniejsi są dla niego 
rodacy i naród. Przeciwnicy nowo wybranego prezy
denta mogą powiedzieć, że te wizyty są elementem 
kampanii parlamentarnej Prawa i Sprawiedliwości. 
Ale co mogą powiedzieć na temat wizyt zagranicz
nych pana prezydenta? Mogą skomentować, że pan 
Szczerski, który układał kalendarz oraz podpowiadał 
panu Dudzie kolejność odwiedzanych państw, jest 
ministrem z prawdziwego zdarzenia. 

Na początek Estonia: wizyta będzie miała 
miejsce w 76. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop 
-Mołotow. Zarówno dla nas,jak i dla Estończyków 
pakt niemiecko-sowiecki był skazaniem na utratę 
niepodległości. Prezydent udając się na początku 
do Estonii wskazał również swój kierunek działania 

w polityce zagranicznej: jego zadaniem będzie, 
jak można wnioskować, budowa sojuszu opartego 
na państwach bałtyckich oraz państwach Europy 
Środkowej i Wschodniej. Prezydent pokazał rów
nież, że głównym partnerem w budowaniu owego 
sojuszu nie będzie Litwa, lecz Estonia. Pominię
cie Wilna jest sądzę celowe i pokazuje Litwinom, 
że ich polityka względem Polonii litewskiej jest 
zła i bardzo nie podoba się Polakom. Kolejnym 
państwem odwiedzanym przez pana Dudę będą 
Niemcy. Myślę, że będzie to najtrudniejsza wizyta: 
Prezydent będzie musiał pokazać, że jego wybór nie 
jest równoznaczny z załamaniem relacji Warszawy z 
Berlinem, a zarazem dać sygnał, że nie będzie - jak 
Radosław Sik.orski - zawierzał się pod opiekę kanc
lerz Merkel. Będzie musiał pokazać, że ma dobre 
intencje, ale jego działania nie będą jak dotychczas 
podejmowane pod dyktando niemieckiej kanclerz. 

Najważniejsze wizyty Pan Prezydent odbę
dzie w październiku oraz listopadzie. Będą mia
ły, prócz wizerunkowego, również strategiczne 
znaczenie dJa bezpieczeństwa Polski. Takie samo 
znaczenie będzie miała wizyta prezydenta na Wę -

grzech w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Może ona 
obudować więzi,jakie łączyły członków grupy V4 
i zarazem pokazać gotowość do wspólnego działa
nia. W Bukareszcie, podczas mini szczytu NATO 
skupiającego państwo z tak zwanej wschodniej 
flanki sojuszu, mogą zapaść kluczowe decyzje co 
do wspólnego działania państw wschodniej flan· 
ki na rzecz bezpieczeństwa militarnego. Wizyta 
będzie próbą dla Andrzeja Dudy jako przywódcy 
największego państwa wschodniej flanki NATO. 
W Londynie Prezydent weźmie udział w uroczysto
ściach poświęconych 75. rocznicy bitwy o Anglię, 
co pokazuje, że zaczyna realizować politykę histo
ryczną zgodną z polską racją stanu. 

Andrzej Duda od pierwszych dni urzędowa
nia pokazuje, że zasłużył na wybór na Prezydenta 
RP. Działania w ramach polityki zagranicznej są 
przemyślane i zgodne z polską racją stanu. Panie 
prezydencie: oby tak dalej! 

Kamil Paklos 1 
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Ob.chody Jubi leuszu 50- lecia OSP w Świerczowie L. 

W niedzielę 26 lipca b r. odby
ły się uroczystości SO-lecia OSP w 
Świerczowie połąc zone z festynem pod 
Grzybkiem ". Uroc zystości rozpoczęły ,, , , 

się Mszq Sw. w kościele pw. Sw. Brata 
Alberta, której przewodniczył ks. Jan 
Pępek dziekan dekanatu Kolbuszowa 
Zachód. 

Dalsza część obchodów odbyła się na  
placu wiejskim w Świerczowie. Po raporcie 
dowódców jednostek OSP z Gminy Kolbuszo
wa i wciągnięciu na maszt flagi państwowej 
rozpoczęto oficjalnie uroczystości. Przedsta
wiono historię OSP w Świerczowie. Następnie 

RP, Józef Kardyś Starosta Kolbuszow
ski, Marek Babula Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP, Ryszard Skowron -
Prezes Zarządu Oddziah1 Powiatowego 
ZOSP RP, Bartłomiej Peret Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Kolbuszowa, Jan Zuba 
Burmistrz Kolbuszowej oraz Dariusz 
Tabisz Sołtys Świerczowa. 

Po zako11czeniu obchodów jubi
leuszu na placu wiejskim pod „Grzyb
kiem" odbył się polsko-francuski fe
styn. Wśród zaproszonych wykonawców 
wystąpili: 

-zespół sztuki i tradycj i popularnej 
SALMORENC z Voiron; 

Pamiatkowe zdjęcie po przkazaniu druhom ze Świerczowa wozu strażackiego 

poświęcony został wóz strażacki zakupiony 
przez Gminę Kolbuszowa i przekazany straża
kom ze Świerczowa przez Jana Zubę burmistrza 
Kolbuszowej. 

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
przyznało Stanisławowi Kosiorowskiemu Ho
aorowemu Prezesowi Zarządu Powiatowego 
w Kolbuszowej po raz drugi Złoty Medal za 
zasługi dla pożarnictwa. Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego przyznało strażakom i dzia
łaczom z OSP w Świerczowie złote, srebrne i 
brązowe medale „za zasługi dla pożarnictwa", 
a Prezydium Oddziału Powiatowego przyznało 
odznakę „strażak wzorowy". 

Gratulacje, podziękowania i życzenia po
myślności na dalsze lata służby złożyli między 
innymi: Zbigniew Chmielowiec poseł na Sejm 

Francuski zespól SALMORENC 

Dariusz Tabisz Sołtys Świerczowa 

- Kapela Ludowa Widelanie z Widełki; 
- Koło Gospodyń Wiejskich Świerczo-

wianki ze Świerczowa; 
- Marcelina Karkut; 
- Grzegorz Gazda, koncert gry na rogu 

myśliwskim. 
Do tańca przygrywał zespół BRASS i DJ 

Wojtek. 
Dariusz Tabisz Sołtys Świerczowa, Rada 

Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich ser
decznie dziękują wszystkim za pomoc w orga
nizacji festynu pod „Grzybkiem". 
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ZPiT „Lesiaki" na Międzynarodowym Festiwalu 
Zespołów Folklorystycznych w Pradze !-

Dzięki pomocy finansowej, uzyska
nej z Urzędu Marszałkowskiego , pro
mując Województwo Podka,packie, ZPiT 
„Lesiaki" z Raniżowa koncertował w 
dniach od 23 do 26 lipca w Pradze, stajqc 
się kolejny raz ambasadorami naszej kul
tury, naszego regionu i gminy. 

W festiwalu brało udział 1700 artystów 

bywały się w scenerii uroczej, zabytkowej Pragi, dostarczając wielu niezapomnianych 

,,Lesiakom" gratulujemy, a sponsorom jeszcze raz dziękujemy. 

GOKSiR Raniżów 

SO-lecie OSP w Weryni � 
W sobotę 1 sierpnia odbyły się uro

czystości zwiqzane z obchodami 80 rocz
nicy powstania OSP w Weryni. JubilellSZ 
poprzedziła Msza Św. w kościele parafial
nym, następnie poczty sztandarowe, stra
żacy OSP Gminy Kolbuszowa ,zaproszeni 
gości i mieszkańcy Weryni przeszli na 
plac przed Remizq. 

Po wydaniu komend przez oficera prowa 
dzącego i wciągnięciu na maszt flagi państwowej 
rozpoczęcia uroczystości dokonał Jan Zuba Bur
mistrz Kolbuszowej. 

Odsłonięta i poświęcona została tablica z 
okazji 80 rocznicy powstania OSP w Weryni ufun
dowana przez mieszkańców wsi. Następnie Zbi
gniew Chmielowiec Poseł na Sejm RP Wiceprze
wodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków, Druh 
Franciszek Augustyn Członek Zarządu Główne-

. lso\ •. 
� 

·,Ochotniczej Straiy Poiarinej 
i w WERYtlł 
, , I ', I sierpień 2 Ó I 5fl'. ' ,' I, 
� • ' • .,, ' .... � I. \ 

go Związku OSP RP, Druh Edward 
Szlichta Dyrektor Zarządu Wyko
nawczego Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP RP wręczyli stosowne 
odznaczenia druhom strażakom. 

Złoty Znak Związku otrzymał 
Druh Michał Kamiński z OSP Domat
ków. Medal honorowy im. Bolesfawa 
Chomicza otrzymał Franciszek Kutyła 
z OSP Nowa Wieś . Złoty Medal Za 
Zasługi dla Pożarnictwa po raz drugi 
otrzymał Jan Pytlak z OSP w Weryni. Druh Michał Kamiński otrzymuje Zloty Znak Związku 

Poza tym odznaczono druhów strażaków 
OSP złotymi, srebrnymi i brązowymi odznakami 
za zasługi dla pożarnictwa. 

Gratulacje oraz życzenia na dalsze lata służ 
by na ręce Ryszarda Skowrona Prezesa Zarządu 
Oddziaht Miejsko- Gminnego OSP a zarazem pre-

zesa OSP Werynia złożyli m.in. Zbigniew Chmie
lowiec Poseł na Sejm RP, Józef Kardyś Starosta 
Kolbuszowski, Florian Pelczar Komendant Powia
towy PSP w Kolbuszowej oraz Jan Zuba Burmistrz 
Kolbuszowej. 

Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej gratuluje oraz składa podziękowania OSP z We1yni Os/oniecie pamiatkowej tablicy 
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35 lat ROD „Prefabet" w Kolbuszowej 1--

W pięknq, słoneczną sobotę 8 sierp-

11;0 br, świętowaliśmy jubilellSZ 35 lecia 
powstania ROD „Prefabet" w Kolbuszo
,vej. Obecni byli wszyscy działkowcy z ro
d'!,inami, dziećmi i wnukami oraz zapro
szeni goście. 

OZ Podkarpacki reprezentowali: Wiceprezes 
Jan Lis i Skarbnik Józef Śnieżek, obecni byli wło
darze miasta: Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, 
Marek Gil - wiceburmistrz; Zbigniew Chmielowiec 
_ Poseł na Sejm RP, Mieczysław Figura - asystent 
Posła Tomasza Kamińskiego, Józef Rybicki -Rad
ni w Radzie Miasta Kolbuszowa, Andrzej Andryś 
-Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Jan Wa
rzocha - Przewodniczący Rady osiedla, i wielu 
znamienitych gości. 

Po części oficjalnej, którą rozpoczął Prezes 
Ignacy Wiącek, działkowcy wraz z Grupą Folklo-

rystyczną Seniorów Ziemia Podkarpacka, złożyli 
na jego ręce wieniec wraz z podziękowaniami za 
21 lat prezesury. 

Na ręce Prezesa spłynęły liczne gratulacje od 
zebranych gości, za wszystkie lata poświęcone na 
pracę dla ogrodu. Wiceprezes OZP PZD Pan Jan 
Lis wręczył pamiątkowy puchar i dyplom oraz 
książki wydawnictwa „Działkowiec" ufundowane 
przez Krajową Radę PZD. Zostały wręczone o d 
znaczenia związkowe i puchar za zajęcie I miejsca 
w Okręgowym Konkursie na Rodzinny Ogród 
Działkowy Roku 2015. 

Gratulacje złożyli również włodarze miasta 
jak i asystent Posła Tomasza Kamińskiego i Poseł 
Zbigniew Chmielowiec. 

Zaproszeni goście w licznych wystąpieniach 
podkreślali ważną rolę. jaką spełniają ogrody dział
kowe w życiu miasta. Wszyscy zgodnie życzyli 
sobie i działkowcom, żeby wreszcie zapanował 
spokój w ogrodach, aby działkowcy wreszcie mo
gli zająć się uprawą działki i wypoczynkiem, a nie 

obroną swych 
praw. 

Po części 
oficjalnej i po
siłku przyszedł 
czas aa gry i za
bawy dla dzieci. 
Pomimo upału, 
wszystkie dzie- tt,H-IH:ł-Ul 
ciaki szalały na 
placu zabaw i w ::::ą==:.........: 
basenie. Śmie
chom i piskom 
nie było ko1ka, 
co świadczy o 
dobrej zabawie 
najmłodszego pokolenia działkowego. 

Dla dorosłych przewidziano quiz wiedzy 
o g ó l n e j  
dzia łkowej .  
Pytania były 
bardzo pod
c h w y t l iwe ,  
ale nasi dział
kowcy są bar 
dzo biegli we 
w s z ys tk ich  
tematach i nie 
mieli proble
mów z odpo
wiedziami. Po 
wysiłku inte-
1 ek lu a I a y m 
przyszedł czas 

n;i rozrywkę: konkurs t;ińr.::i i śpiewu piosenek bie
siadnych zebrał liczne grono uczestników .  Gdy już 
się odrobinę 
o c h ł o d z i 
ło, tańczące 
pary wypeł
niły podło
g ę .  W sz y 
s c y  zos ta l i  
nagrodzeni, 
a śpiewy za
kończyły się 
w p ó źnych  
g o d z i n a c h  
nocnych. Z a  
nami 3 5  spo
kojnych lat 
w ogrodzie. 
Ś m i e j e m y  
się, że nie ma 
tak zgodnej 

rodziny, jak nasza działkowa ... Życzymy sobie i 
wszystkim następnym użytkownikom, kolejnych 
35 spokojnych, lecz nie tak upalnych lat i wiele 
radości z naszych rodzin i działki. 

Andrzej Chmielowski 

ROD „Prefabet" w Kolbuszowej 
ROD „Prefabet'' Kolbuszowa został wybrany 

na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2015" 
poniżej kilka linków w informacją o wyni

kach KONKURSU. 
http://pzd.pl/artykuły/ 16326/188/Konkur 

sy -w -okregu-podkarpackim-rozstrzygniete. btml 
http://www.podkarpacki.pzd.pl/pl/aktualno

sci, I /okregowe-konkursy-rozstrzygniete,d I 050. 
html 

http:/ /www.podkarpacki.pzd.pl/pl/aktual
nosci, 1/przygotowania-do-jubileuszu,d 1048.html 

Zapraszam również do odwiedzania naszej 
strony internetowej www.rod.kolbuszowa.pl 
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OBWI ESZCZEN IE 
BURMISTRZA KOLBUSZOWEJ Z DNIA 21 LIPCA 2015 ROKU 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania, siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wybor
czych właściwych do glosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym 
na dzień 6 września 2015 roku 

Na podstawie art. 6 ust. I i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 o referendum ogól
nokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz art. 16 § I i art. 61a § I ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 

Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji 
2łosowania do soraw referendum 

ł. Kolbuszowa ulice: 22 Lipca, Aleksandra 

I 6. 
Zawadzkiego, gen. Bora Komorowskiego, 
Gwardii Ludowej, Jagiellońska, Janka Miejski Dom Kultury 
Krasickiego, Juliusza Słowackiego, w Kolbuszowej, 
Kazimierza Wielkiego, Krótka, Marii ul. Obrońców Pokoju 66, 36-
Konopnickiej, Partyzantów I 0-26A parzyste, 100 Kołbus:zowa 
od 27 do końca, Władysława Broniewskiego, 
Wladvs!awa Revmonta 

2. Kolbusz:owa ulice: Akacjowa, Astrowa, 

I 6. 
Błonie, Jesionowa, Kasztanowa, Konwaliowa, 

Makowa, Malwowa, Miodowa, Modrzewiowa, 
Narcyzowa, Obrońców Pokoju 57-71 
nieparzyste, od 72A do końca, Profesora 
Żytkowskiego, Pszenna, Rumiankowa, Siewna, Miejski Dom Kultury 
Storczykowa, św. Brata Alberta, Topolowa, w Kolbuszowej, 
Tulipanowa, Warzywna, Zbożowa, Adama ul. Obrońców Pokoju 66, 36-
Gancarza, Aleksandra Fredry, Jana 
Kochanowskiego, Kazimierza Przerwy-

!00 Kolbuszowa 

Tetmajera, Kazimierza Skowrońskiego, 
Krakowska 39-53A nieparzyste, od 54 do 
końca, Marii Sicdrniograj, Piaskowa, Piękna, 
Polna, Poh,dniowa, Rzemieślnicza, Wojciecha 
Kossaka 

3. Kolbuszowa ulice: Edwarda Dembowskiego, 

l 6. 
Partyzantów 1- 9, 1 1-25 nieparzyste, 
Aleksandra Puszkina, Grunwaldzka, Jana Zespól Szkól Technicznych 
Pawia li, Juliana Goslara, Mała, Nadziei, 
Nowe Miasto, Obrońców Pokoju 1 - 56, 58-70 w Kolbuszowej, 

parzyste, Stefana żeromskiego, Szarych ul. Janka Bytnara 2, 

Szeregów, Wojska Polskiego, Zacisze 36-I 00 Kolbuszowa 

4. Kolbuszowa ulice: Adama Mickiewicz.a, 

I 6. 
Fryderyka Szopena, Gabriela Narutowicza, Miejska i Powiatowa 
Jana Matejki, Janka Bytnara, Józefa Biblioteka Publiczna 
Piłsudskiego 2-12 parzyste, Ks. Jerzego w Kolbuszowej, 
Popiełuszki, Niecała, Piekarska, Plac ul. Piłsudskiego 7, 
Wolności, Targowa, Zielona 36-100 Kolbuszowa 

Kolbusz:owa ulice: 3 Maja, Armii Krajowej, 
Bolesława Prusa, Budowlanych, Henryka 
Sienkiewicza, Hugo Kolią ta ja, Jana 
Kilińskiego, Joachima Lelewela, Józefa Bema, Miejska i Powiatowa 
Józefa Piłsudskiego 3-15 nieparzyste, od 18 do Biblioteka Publiczna 

5. końca, Józefa Rządzkiego, Kazimierza w Kolbuszowej, 
Pułaskiego, Krakowska 1-38, 40-52 parzyste, ul. Piłsudskiego 7, 
Lipowa, Macieja Rataja, Mikołaja Reja, Nowa, 36-100 Kolbusz:owa 
Ogrodowa, Różana, Słoneczna, Sportowa, 
Stefana Starzyńskiego, Wincentego Witosa, 
Wiśniowa Wladvslawa Sikorskieeo Wolska 

6. Kolbuszowa ulice: I I-Go Listopada, 

I 6. 
Bolesława Chrobrego, Handlowa, Jana 
Wiktora, Jaśminowa, Klonowa, Kolejowa, Ks. Zespól Szkół Nr I 
Ludwika Ruczki, Leśna, Parkowa, Rolnika, w Kolbuszowej, 
Rzeszowska, Sokołowska, Stefana Batorego, ul. Kościuszki I, 
Tadeusza Kościuszki, Towarowa, 36-100 Kolbuszowa 
Tyszkiewiczów, Wrzosowa, Żytnia 

7. Zespól Szkól Nr I 

I 6. Kolbuszowa Dolna uUcc: Leśna, Ppor. Sawy, w Kolbuszowej, 

Sokołowska, Tarnobrzeska, Tyszkiewiczów ul. Kościuszki I, 
36-100 Kolbuszowa 

8. 

I 6. 
Kolbuszowa Dolna: posesje bez ulicy, ulice: Zespól Szkól Specjalnych w 
Gabriela Narutowicza, Łąkowa, Mielecka, Nad Kolbuszowej Dolnej, 
Nilem, Wiejska ul. Wiejska 90, 

36-100 Kolbuszowa 

Szkoła Podstawowa 
Zarębki w Zarębkach, 

9. Zarębki 73, 
36-100 Kolbuszowa 

Dom Ludowy w Weryni, 
Wcrynia Werynia I 05, 

IO. 36-100 Kolbuszowa 

94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881) podaje się do 
wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowaaja, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 0 
możliwości głosowania korespondencyj n ego przez wyborców ruepełnosprawnych oraz -r 
wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Burmistrza 
dla przeprowadzenia glosowania korespondencyjnego w Referendum Ogólnokrajowym 
zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 

11 .  Filia Miejskiego Domu 

I 6. 
Kolbuszowa Górna: 1 -288, ulica Jana Kultury w Kolbuszowej 
Wiktora Gómej, 

Kolbuszowa Górna 380, 
36-100 Kolbuszowa 

12. Filia Miejskiego Domu 

I 6. 
Kolbuszowa Górna: od 289 do końca, ulica Kultury w Kolbuszowej 
Sędziszowska Górnej, 

Kolbuszowa Górna 380, 
36-100 Kolbuszowa 

I 

Bukowiec Szkoła Podstawowa 

13. 
w Bukowcu, 

Bukowiec 37, 
36-100 Kolbuszowa 

14. Huta Przedborska Remiza OSP w Hucie 

I 6. Przedborskiej, 
Huta Przedborska 19, 

' 
36-100 Kolbusz:owa 

15. Budynek byłej Szkoły 

I 6. Klap6wka Podstawowej 
w Klapówce, 
Klapówka 41, 

ł 36-145 Widełka 

16.  Remiza OSP w Porębach 

I 6. 
Poręby Kupieńskie Kupie(iskich, 

Poręby Kupieńskie 47, 
36-100 Kolbuszowa 

Budynek byłej Szkoły 
Świerczów Podstawowej w 

Świerczowie, 
I 17 .  

Świerczów 39, 
' 36-100 Kolbuszowa 

18. Widełka: 2-174, od 668 do końca 

I 6. Zespól Szkół w Widełce, 
Widełka 191, 

36-145 Widełka 
f 

19. Widełka: I 75-667 A 
. 

I 6. Zespól Szkól w Widelce, 
Widełka 191, 

36-145 Widełka 

20. 

� 
Kupno Zespól Szkól w Kupnie 

Kupno 81, 
36-145 Widełka 

Szkoła Podstawowa 

21. Domatków w Domatkowie, 
Domatków I 98, 

36-100 Kolbuszowa 
Szkoła Podstawowa 

22. PrLedbórz w Przedborzu 
Przedbórz 153, 

36- 100 Kolbuszowa 
Remiza OSP 

23. Nowa Wieś w Nowej Wsi, 
Nowa Wieś 92, 

36-100 Kolbuszowa 
24. . 

� 
Szpital Samodz.ielncgo Publicznego Szpital SP ZOZ 
:U.�polu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej w KolbuszoweJ 

I ul. Grunwaldzka 4, 
36-100 Kolbuszowa 

-
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Budowa sieci światłowodowej 

w Kolbuszowej J,--
Trwają prace przy budowie sieci światłowodowej w Kolbuszowej. Kolbuszowa 

jest punktem wyjściowym sieci szerokopasmowej gdzie budowany jest węzeł szkie
letowy. Obecnie trwają prace na ulicach: Partyzantów, Jana Pawia II, Obrońców 
Pokoju, Nowe Miasto. 

Projekt zakłada budowę 
na zagrożonych wyklucze
niem cyfrowym terenach 5 
województw Polski Wschod
niej (lubelskie, podkarpackie, 
podlaskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie), 
zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, infrastruktu
ry teleinfonnatycznej uzupeł
niającej istniejące, należące do 
różnych operatorów, zasoby 
i tworzącej regionalne sieci 

ul. Jana Pawia II szkieletowe. 
Budowana infrastruktura obejmie elementy 

pasywne, które są niezbędne do instalacji i działa
nia szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: 
kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, 
studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyj-

ul. Obrońców Pokoju 

nych oraz elementy aktywne w ilości potrzebnej do 
uzyskania założonego celu ekonomicznego (przede 
wszystkim w węzłach sieci szkieletowej i głównych 
węzłach sieci dystrybucyjnej). 

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej" jest reali
zowany na terenie całego 
województwa podkarpac
kiego i obejmuje przede 
wszystkim obszary za
grożone wykluczeniem 
cyfrowym. W wyniku 
jego realizacji dostęp do 
Tutc::rm:L u :s:t.t:rokopa:smo
wego obejmie ponad 44 
proc. obszaru wojewódz
twa. Planowany termin 
udostępnienia sieci ope
ratorom ostatniej mili to 
październik 2015 br. 

Informacje o sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania 
korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy 
ul. Obrońców Pokoju, budynek 21, pokój nr I O albo pod nr telefonu 17 2271 333 
lub w formie elektronicznej, adres e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 roku (niedziela) 
w godzinach od 6.00 do 22.00. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji 
wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

· [ 6. I - lokal przystosowany do glosowania dla wyborców niepełnosprawnych 

� - lokal przystosowany do glosowania korespondencyjnego 

Panu 

KAZIMIERZOWI 
WILKOWI 

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

BRATA 

składa 

Redakcja 

Przeglądu Kolbuszowskiego 

Koleżance 

AGNIESZCE SAJDAK 

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ 

składają 

Burmistrz Kolbuszowej 

i pracownicy Urzędu Miejskiego 

Pani 

BARBARZE KOCHANOWICZ 

Nauczycielce Zespołu Szkół Nr 1 

Wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

MĘżA 

składają 

Burmistrz Kolbuszowej 

i pracownicy Urzędu Miejskiego 
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SERWIS INFORMACYJNY 

URZĘDU MIEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

Gmina Kolbuszowa- Lider 
Rozwoju Regionalnego 201 5 

Gmina Kolbuszowa uzyskała nominację do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2015 w programie 
prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcje: Biznes P.lus w Gazecie Wyborczej 
i Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie. 

Nominację do nagrody Lider Rozwoju Regionalnego przyznawana jest za działalność i osiągnięcia 
najwybitniejszych samorządów, przedsiębiorstw i instytucji. Kapituła Polskiej Agencji Przedsiębior
czości zauważyła i doceniła to, że Gmina Kolbuszowa rozwija się i przyciąga coraz więcej turystów 
oraz inwestorów .  

Zdobycie tego lauru to znakomite podkreślenie jakości działania i docenienie dotychczasowych 
osiągnięć. 

Informujemy, że 

Gmina Kolbuszowa 

uzyskata nominację do tytutu 

Lider Rozwoju �egionalnego 2015 

w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości or, redakcje: 

Biznes Plus w Gazecie Wyborczej i Forum Przedsiębiorczości w 

Prawnej. 

Serdecznie gratulujemy! 

ul Slow•d.i(iP 13 
<40-094 Katowice 
NIP: 969,151-88,0J 
«IJfeks: (+48) 32 782 60 01 

Woj<itth Pom�rańsld 
O)T<l<IO< Proin>mowy 

BIZNES 

Nr263 

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE: 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21  
ZOSTAŁ WYWIESZONY 
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodar

ce nieruchomościami (t.j. z 2014r., poz. 518 ze 
zmian.) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrz Kolbuszowej, działając na podstawie 

art. 21 ust. I pkt 2, art. 30, art. 54 ust. 2 oraz art. 55 

ust. I ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

� udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2013 r .  poz. 1235, z późn. zm.) 

zawiadamia 
że został opracowany projekt ,,Planu gospodar

ki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbuszowa". 
Dane o projekcie ww. dokumentu znajdują się 

pod nr C/484/2015 w public.znie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez 
Burmistrza Kolbuszowej, który znajduje się w Biu
letynie Infonnacji Publicznej na stronie internetowej: 
www.kolbuszowa.bip.gmina.pl -zakładka Ochrona 
Środowiska oraz w siedzibie tut. Urzędu. 

W myśl art . 46 ww. ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku przedmiotowy Program 
może być zaliczany do dokumentów wymagających 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Mając na względzie powyższe, Burmistrz 
Kolbuszowej wystąpił, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 
2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska Rzeszowie i Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszo
wie o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Kolbuszowa". 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainte
resowanych o możliwości zapoznania się z projektem 
,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kolbu
szowa" oraz możliwością składania uwag i wniosków 
w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w Urzędzie 
Miejskim w Kolbusz.owej, w pokoju nr 2, w godzinach 
urzędowania, tj.: pon. 800-1600, wt.-pt. 730-1530 
w terminie od 05.08.2015r. do 26.08.2015r. 
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p r z e g l ą d 
P O W I A T O W Y 

• POWIAT • RADA • STAROSTWO • 
www.powiat.kolbuszowski.pl e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl tel. +48 17 22 75 880, fax +48 17 22 71 523 

Wi nda przy ZOL-u już gotowa +-
PacJenci oraz personel Zakładu 

Opiekuńczo - Leczniczego w Kolbuszo
wej już mogq korzystać z nowej,funkcjo
nalnej i przestrzennej windy. 

Dobudowa szybu windowego wraz z wy
konaniem niezbędnej infrastruktury technicznej 
do budynku Zakładu Opiekuńczo - Lecznicze
go kosztowała w sumie 220 tys. zł. Jej zakup i 
montaż możliwy był dzięki dofinansowaniu z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie
pełnosprawnych, który w 60 procentach pokrywa 
koszty zadania. 

REMONT WNĘTRZ 

Nowa winda pozwala na komfortowy i bez
pieczny transport pacjenta, również leżącego. Jej 
wymiary wynoszą 2mx4m. Budowa szybu windo-

wego to jednak nie jedyne prace, jakie były pro
wadzone w kolbus.zowskim Zakładzie Opiekuńczo 
-Leczniczym. W ostatnim czasie odremontowane 
zostały trzy sale, w których przebywają pacjenci, 
a także pomieszczenie gospodarcze oraz korytarz. 

NOWE ZADANIE 

Kolejnym zadaniem zrealizowanym w kol
buszowskiej lecznicy był remont pomieszczeń i 
ich adaptacja na potrzeby Pracowni Serologii i 
Banku Krwi. Nowe, przestronne wnętrza służyć 
będą pracownikom, którzy będą mogli pracować w 
komfortowych warunkach oraz pacjentom. 

CZYM ZAJMUJE SIĘ PRACOWNIA? 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej w y 
konuje nieodpłatnie badania dla potrzeb pacjentów 
szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych kiero-

wanych na badania przez uprawnionych lekarzy. 
Ponadto w pracowni istnieje możliwość wyrobie
nia KREW KARTY, będącej wiarygodnym dla 
placówek służby zdrowia w Polsce dokumentem 
potwierdzającym grupę krwi, który może uratować 
życie w razie konieczności szybkiego jej podania. 
W przypadku braku posiadania wiarygodnego do
kumentu potwierdzającego grupę krwi bowiem 
konieczne jest jej pobranie i oznaczenie, co w y 
dłuża moment jej podania o około godzinę. KREW 
KARTA to plastikowa karta, bezterminowo ważna, 
odpowiadająca wymiarami dowodowi osobistemu. 
Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć moż 
na na stronie: http://www.sz12ital.kolbuszowa. 
!ł!L1q=serologia. 

B. Żarkowska 

Nowa winda przy Zakładzie Opiekuńczo -Leczniczym w Kolbuszowej. 
Fot. B. Żarlwwska 

Odremontowane wnętrza Pracowni Serologii Transfuzjologicznej 

Odświeżone wnętrza na piętrze w ZOL-u. Nowe pomieszczenia Pracowni Serologii Transfuzjologicznej oraz 
Banku Krwi. 
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Wizyta w Starostwie Powiatowym 
Grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Kolbuszo

wej, odwiedziła Starostwo Powiatowe. Małych gości przywi
tał starosta kolbuszowski Józef Kardyś. 

Ucmiowie wraz opiekunkami gościły w poszczególnych wydzia· 
łach oraz jednostkach, funkcjonujących w Starostwie. Podczas wizyty 
dzieci dowiedziały się jakie sprawy można załatwić w urzędzie powia
towym. Obejrzały również wystawę prac konkursu plastycznego pn. 
„Wiem, co piszczy w lesie". Wizyta uczniów w Starostwie Powiatowym 
odbywała się w ramach półkolonii szkolnych. 

bt 

Pamiątkowe zdjęcie z wizyty w Starostwie Powiatowym 
w Kolbuszowej. Fot. B. Żarkowska 

Fachowa pomoc dla poszukujących J-
Jakq szkolę wybrać? Jaki kierunek studiów 

będzie dla mnie najodpowiedniejszy? Jakie sq moje 
słabe i mocne punkty? Na te i wiele innych pytań 
można uzyskać odpowiedź w Punkcie Dora,i;;twa 
Zawodowego i Rozwoju Osobistego, funkcjonują
cym w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w 
Kolbuszowej. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbu
szowej podejmuje szereg działań z zakresu orientacji i do
radztwa zawodowego. Służy pomocą nie tylko młodzieży 
i dzieciom, ale również ich nauczycielom i rodzicom. 

TESTYIROZMOWY 

Prelekcje, pogadanki oraz zajęcia warsztatowe, 
przygotowujące dzieci i młodzież do wyboru dalszego 
kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej, 
prowadzone są już od starszych klas szkół podstawo
wych. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych psy
chologowie diagnozują młodzież z klas drugich i trzecich 
,,Testem O-Z' (tj. Testem Osobowości i Zainteresowań). 
Badania i prowadzone po nich indywidualne rozmowy o 
charakterze doradczo-terapeutycznym cieszą się sporym 
zainteresowaniem uczniów. 

PORADNICTWO W SZKOŁACH 

Działania prowadzone przez pracownice PPP, 
odbywają się nie tylko w poradni, ale także na terenie 
szkól. Ze szczególnie dużym zainteresowaniem spotykają 
się indywidualne badania predyspozycji zawodowych 
w gimnazjach. Dzięki odpowiednio dobranym testom 
młodzież może poznać własne kompetencje zawodowe, 
cechy osobowościowe, mocne i słabe strony. W bieżącym 
roku szkolnym takimi badaniami została objęta mlod2ież 
z następujących szkół: 

Gimnazjum w Widełce - 23 osoby (październik 
2014 r.) 

Gimnazjum w Raniżowie-56 osób (listopad 2014 
r., styczeń 2015 r.) 

Gimnazjum w Woli Raniżowskiej -23 osoby (li
stopad -grudzień 2014 r.) 

Gimnazjum w Majdanie Królewskim - 57 osób 
(luty -marzec 2015 r.) 

Gimnazjum nr I w Kolbuszowej -47 osób ( ma
rzec 2015 r. ,  maj 2015 r.) 

Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej - 36 osób (ma
rzec, kwiecień, maj 2015 r.) 

GimnazjUill! w Kupnie-32 osoby (kwiecień 20 I 5 
r., maj 2015 r.) 

Gimnazjum w Trzęsówce - 1 3  osób (kwiecień, 
maj 2015 r.) 

D i  a -
gnoza pre
dyspozycji 
zawodowych 
młodzieży na 
terenie szkół 
prowadzo
na jest przez 
doradcę za
wodowego 
- panią Beatę 
Zasowską, 
która opraco
wuje wyniki 
badań i na-

Beata Zasowska -doradca zawo· 
dowy z Poradni Psychologiczno 
- Pedagogicznej w Kolbuszowej 
służy radą i pomocą. 

stępnie omawia je podczas indywidualnej rozmowy z 
każdym uczniem. 

Kontakt 
Punkt Doradztwa Zalvodowego i Rozwoju 

Osobistego funkcjonuje w ramach Poradni Psycho· 
logiczno - Pedagogicznej w Starostwie Powiatowym 
w Kolbuszowej. Osoby zainteresowane diagnozą i 
poradą proszone są o wcześniejszy kontakt pod nu
merem (17} 2271-156. Zapraszamy. 

Opr. B. Żarkowska 

Do wzięcia pożyczki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 
Bev·obotni, absolwenci szkól i uczelni oraz stu

denci z powiatu kolbuszowskiego, chcqcy ro7Poczqć 
działalność gospodarczą mogą skorzystać ze specjal
nych poi;yczek, oferowanych pnez Bank Gospodar
stwa Krajowego. 

Zaciągnięcie pożyczki na podjęciedzialalności go
spodarczej możliwe jest dzięki umowie zawartej między 
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezesem Banku 
Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji I l  etapu 
programu pożyczkowego -Program ,,Pierwszy biznes -
Wsparcie w starcie Il". 

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ 
Moksymolnie, na podjęcie działalności gospodar

czej, można zaciągnąć pożyczkę wynoszącą 20-krotną 
wysokość przeciętnego wynagrodzenia. A to w pie1wszym 

kwartale br. wynosiło 4054,89 zł (informacja na podstawie 
Komunikatu Prezesa GUS z 12 maja 2015 r. w sprawie 
przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 
r.). Oznacza to, że w chwili obecnej pożyczka może być 
udzielana w maksymalnej kwocie 81 097,80 złotych. 

KTO MOŻE WZIĄĆ POŻYCZKĘ? 

O pożyczkę mogą się starać osoby bezrobotne zare
jestrowane w Powiatowym Urzęd2ie Pracy; poszub.-ujący 
pracy absolwenci szkól i uczelni (w okresie 48 miesięcy od 
dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego) 
oraz studenci ostatniego roku studiów. Dodatkowe wyma
gania względem osób, chcącym otrzymać pożyczkę to: 
niekaralność (w okresie 2 łac przed wystąpieniem z wnio
skiem o pożyczkę., za przestępstwa przeciwko obrotowi 
gospodarczemu); brak zatrudnienia oraz niewykonywanie 

innej pracy zarobkowej, a także nieprowadzenie działal
ności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o ud2ielenie pożyczki. O pożyczkę mogą ubiegać 
się również osoby spełniające powyższe warunki, które 
zamierzają prowadzić wspólnie działalność gospooarczą 
w fonnie spółki cywilnej. 

DOKUMENTY 

Osoby, ubiegające się o pożyczkę do wniosku po
winny dołączyć m.in.: kopię odpisu dyplomu potwierdzoną 
ze zgodnością z oryginałem lub zaświadczenie o uzyska· 
nym wykształceniu ( dotyczy absolwenta uczelni lub szkoły 
średniej/zawodowej); zaświadczenie z uczelni o kontynu
acji nauki na o�lalnu n roku studiów ( dotyczy studenta) albo 
zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające 
posiadanie statusu bezrobotnego (dotyczy bezrobotnego). 
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ZALETY POŻYCZKI 

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być 

diużS2Y niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres 

nie dłuższy niż I 2 miesięcy. 
Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi 

w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych praz Narodowy Bank 
Polski. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pożyczek można 
znaleźć na stronach: www.bgk.com.pl/wws oraz wws.bgk,_w_ lub u pośredników 
finansowych. 

Barbara Żarkowska 

KONTAKT DO POŚREDNIKÓW FINANSOWYCH 

Województwo podkarpackie: 
Krakowski Bank Spółdzielczy 
tel. 12 422 82 65, e-mail: kbs@wsparcie-w -starcie.pl 
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej 
tel. 12 423 76 05, e-mail: biuro@mfes.pl 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR 
tel. 17 788 18 67, e-mail: marr@marr.com.pl 
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych 
tel. 17 862 11 66, e-mail: sekretańat@pfpk.com 
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR 
tel. 17 �66 1 1  21, e-mail: ddereniowski@wsiz.neszow.pl 

Inwestycje drogowe idą pełną parą � 
W gminie Dzikowiec, przy drodze powiatowej, powstają kolejne odcinki 

chodników. W Górnym Dzikowcu natomiastjużpojawila się nowa nawierzchnia. 
Inwestycje, które realizowane są w gminie Dzikowiec przy drogach powiato

wych, prowadzone są w ramach Narodowego Programu Pnebudowy Dróg Lokalnych 
-Etap U -Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój - 2012-2015, czyli tzw. ,,schety
nówek". Z tego źródła Powiat Kolbuszowski pozyskał dotację w wysokości 61 l 433 zł. 

CHODNIKI W BUDOWIE 

Ekipy drogowe już od kilku tygodni pracują przy budowie chodnika. Z kolei jeśli 

Nowy chodnik w Mechowcu. Fot. B. Żarkowska 

chodzi o drogi, to w ramach „schetynówek", przebudowany już został trakt powiatowy w 
Górnym Dzikowcu (w kierunku Kłapówki). Nowa nawierzchnia pojawiła się na ponad 600 
metrach. Utwardzone zostały również pobocza. 

MILIONOWA INWESTYCJA 

Budowa czterech odcinków chodnika oraz remont drogi powiatowej w Dzikowcu, 
w sumie kosztować będzie 1,2 mln zł. Na te sumę składają się: dotacja przekazana pnez 
Wojewodę Podkarpackiego w wysokości 61 1 433 zł, fundusze gminy Dzikowiec-567 655 
zł oraz pomoc finansowa Powiatu Kolbuszowskiego w wysokości 43 778 zł. 

Barbara Żarkowska 

Chodnik w Dzikowcu. 

Prace przy moście rozpoczęte! ,-t-
Ror,poczęly się już prace przy przebudowie mostu w Mechowcu. W związku z 

tym wyznaczone zostały objauly. 
Osoby, chcące dostać się z Kolbuszowej do Kopci powinni kierować się na 

Dzikowiec i Lipnicę. Dla kierowców jadących w odwrotnym kierunku wyznaczo
ny został objazd przez Lipnicę oraz Dzikowiec. W Dzikowcu można kierować się 
na drogę wojewódzką i przez Werynię dotrzeć do Kolbuszowej, lub na Mechowiec, 
a następnie na Cmolas lub Zarębki. Zakończenie prac przy przebudowie mostu w 
Mechowcu planowane jest na październik br. 

ZAKRES PRAC 

W sumie inwestycja ma kosztować prawie 750 tys. zł. W ramach tego zadania 
prowadzone będą m.in. takie prace jak: montaż konstrukcji stalowej, wykonanie dojaz
dów oraz regulacji koryta rzeki. Realizacja inwestycji możliwa dzięki dofinansowaniu, 
pozyskanemu przez Powiat Kolbuszowski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
Pozyskane fundusze w 50 procentach pokryją wykonanie zadania, pozostałą część 
uzupełni Powiat Kolbuszowski oraz gmina Dzik.owiec. 

B. Żarkowska 

Zakończenie prac planowane jest na październik br. 
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Konkurs plastyczny rozstrzygn ięty! .+-
Prawie 300 prac przygotowali 

uczestnicy XII Konkursu Plastyc znego 
„ Wiem, co piszczy w lesie". Uroczyste 
rozdanie oraz wręczenie nagród laure
atom nastąpiło we wtorek -16 c zerwca, w 
szkółce leśnej w Świerczowie. 

Konkurs w tym roku zorganizowany został już 
po raz dwunasty. Jego przygotowaniem i przeprowa
dzelliem zajęło się Nadleśnictwo Kolbuszowa oraz Sta
rostwo Powiatowe w Kolbuszowej. Celem konkursu 
była popularyzacja wiedzy ekologicznej, kształtowanie 
postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań 
artystycznych dzieci i młodzieży oraz promocja walorów 
przyrodniczych powiatu kolbuszowskiego. 

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH 

W konkursie udział wzięły dzieci ze szkół pod
stawowych z klas 4-6, znajdujących się w zasięgu te
rytorialnym działalności Nadleśnictwa Kolbuszowa 
oraz powiatu kolbuszowskiego. W sumie uczestnicy 
przygotowali 298 prac, z wykorzystaniem różnych tech
nik:, wśród których wymienić można: rysunek, pracę 
malarską, collage oraz grafikę. Prace konkursowe oce
niło jury: Katarzyna Cesarz - kustosz Muzeum Kard. 
A. Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej, Alicja 
Jurczyk-pracownik: Wydziału Ochrony Środowiska ze 
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Aleksandra 
Ochała -pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Kol
buszowej oraz leśnicy-Natalia Batory i Adam Orlewski. 
To oni wyłonili laureatów, do których powędrowały 
ciekawe i bogato ilustrowane nagrody książkowe, za
kupione dzięki funduszom przekazanym przez Woje
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie. 

Rozstrzygnięcie XII Konkursu Plastycznego „ Wiem, co piszczy w lesie". 

W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczył 
Zbigniew Chmielowiec -poseł RP, Wojciech Cebula -
wicestarosta kolbuszowski, Bartłomiej Peret-Nadleśni
czy Nadleśnictwa Kolbuszowa oraz inicjatorzy konkursu 
plastycznego - emerytowany nadleśniczy Kazimierz 
Kriger oraz ówczesny jego zastępca Stanisław Peret. 

WYSTAWA 
Po wręcz.eniu nagród oraz słodkim poczęstunku, 

uczestnicy wraz z opiekunami, wzięli udział w otwar
ciu wystawy nagrodzonych prac. Prace konkursowe 
osób, które zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych 
kategoriach, można obejrzeć w auli 220 w Starostwie 
Powiatowym w Kolbuszowej. 

B. Żarkowska 
NAGRODZENI 
Grand-Prix 
Izabela Ziętek - SP Komorów 
Gabriela Muszyńska - SP nr 2 w Kolbuszowej 
Oskar Świder - SP Przedbórz 
Kategoria -rysunek 
klas rv 
1. Kinga Piróg - SP Cholewiana Góra 

2. Michał Mytych - SP Werynia 
3. Kinga Rząsa- SP Hadykówka 
3. Aleksandra Urban - SP Siedlanka 
klas V 
1. Kinga Siwiec - SP Majdan Królewski 
2. Jakub Wawrzonek-SP Dzikowiec 
3. Karolina Mokrzycka- SP Lipnica 
klas VI 
1 .  Kamil Gnacek - SP Jeżowe Centrum 
2. Monika Sagan - SP Jeżowe Kameralne 
3. Gabriela Kasza - SP Niwiska 
Kategoria - grafika 
klas rv 
I. Aleksandra Stec - SP Komorów 
2. Alicja Łeptuch - SP Komorów 
3. Oliwia Bajek-SP Dzikowiec 
klas V 
I . Alicja Hałat -SP Kolbuszowa Górna 
2. Sylwester Gancarczyk -SP Brzostowa Góra 
3. Milena Gładka - SP Staniszewskie 
klas VI 
I .  Izabela Ziętek -SP Komorów 
2. Emilia Ofiara - SP Trześń 
3. Karolina Niezgoda - SP Kupno 
Kategorii - collage 
klasa rv 
1 . Oskar Świder - SP Przedbórz 
2. Błażej Książek- SP nr 2 w Kolbuszowej 
3. Emilia Piechota -SP Huta Komorowska 
klas V 
1. Gabriela Muszyńska -SP nr 2 w Kolbuszowej 
2. Kacper Chmielowiec - SP Cmolas 
3. Justyna Pyra - SP Hucina 

Starosta Kolbuszowski 
Działając na podstawie art.35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo

ściami (Dz. U. z 201 5 r. poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, ul. 1 1  Listopada l O, 36-l 00 Kolbuszowa, został wywieszony 
od dnia 19.08.2015 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, 
położonych w Komorowie przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać 
w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej, ul. 1 1  Listopada I O, pokój nr 202, tel. (17) 744 57 52. 

Dolna 

klas VI 
I .  Julia Preneta -Kolbuszowa Górna 
2. Albert Parys - SP Przyłęk 
3. Monika Nowak- SP Raniżów 

Kategoria -praca malarska 
klas IV 
1. Paweł Wieteszk.a - SP Kolbuszowa Dolna 
1. Jakub Łakomy- SP Trzęsówka 
2. Karolina Kołodziej -SP Cholewiana Góra 
3. Izabela Rębisz -SP Kopcie 

klasa V 
1. Julia Bujak-SP nr I w Kolbuszowej 
2. Lidia Klecha - SP Wilcza Wola 
3. Agata Snopek - SP Mechowiec 

klasa VI 
I. Magdalena Blicharz-SP nr I w Kolbuszowej 
2. Natalia Rębisz - SP Brzostowa Góra 
3. Konrad Bnuszek- SP Stary Nart 

Wyróżnione prace: 
I .  Witold Cyran - SP Ostrowy Tuszowskie 
2. Krzysztof Kosiorowski - SP Kolbuszowa 

3. Karolina Ofiara - SP Domatków 
4. Natalia Sudoł- SP Krzątka 
5. Zuzanna Maciąg-SP Zarębki 
6. Anna Krawiec - SP Wola Raniżowska 
7. Gabriela Magda - SP Koso wy 
8. Wiktoria Sączawa - SP Widełka 
9. Justyna Świder-SP Hucisko 
1 O. Martyna Wieczerzak - SP Spie 
11. Bartłomiej Gawroński -SP Poręby Dymarskie 
12. Oliwia Więcław - SP Bukowiec . 

. ,i.��-2.! 
• POWIAT • RADA • STAROSTWO • 

Osoba do kontaktu: Barbara Żarkowska 
Promocja i Kultura Powiatu 

tel. 17 7445 730 
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl 
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Sukcesy kolbuszowskich nord ic walkerów + 

Już po raz drugi Polskie Towarzy
stwo Gimnastyczne „Sokół" w Rymano
wie Zdroju zorganizowało zawody w Gór
skim Nordic Walking. Tegoroczne zawody 
odbyły się 1 sierpnia w urokliwych zakqt
kaclt tej uzdrowiskowej miejscowości. 

Po raz drugi już -z sukcesem reprezentanci 
Kolbuszowskiego Klubu Nordic Walking wzięli 
udział w sportowej rywalizacji. Tym razem Klub 
reprezentowała 25-cio osobowa drużyna, zróż
nicowana wiekowo - od nastolatka po emeryta. 
zawodnicy stratowali na dystansach 5 i I O kilo
metrów.Trasa została bardzo dobrze oznakowana, 
ale nie była łatwa -ostre podejścia pod górę, bioto, 

kałuże, kamienie i wystające korzenie okazały się 
dodatkowymi utrudnieniami. Mimo zmęczenia, 
wszyscy startujący byli ogromnie zadowoleni i 
dumni z siebie, że podjęli to niezwykle wyzwanie. 
Ogłoszone wyniki przyniosły sukces -aż ośmiu 
zawodników KKNW stanęło na podium w swoich 
kategoriach wiekowych. Na dystansie 5 kilome
trów nagrody i dyplomy w swoich kategoriach 
wiekowych otrzymali: Monika Styga -I miejsce, 
Maciej Sitko - Jl miejsce, Aleksandra Trętowicz 
- III miejsce, Elżbieta Lenart-III miejsce, Kry
styna Styga -I miejsce, Helena Rozenbajgier- Ill 
miejsce. Dystans l O km z sukcesem ukończyły, 
zajmując: Agnieszka Szalwa -Niezgoda -I miej-

sce i Małgorzata Sitko -III miejsce. Organizatorzy 
przygotowali dla najlepszych nagrody zamiast 
pucharów - były to piękne grafiki, kosmetyki 
i miodowe smakowitości. Wśród zawodników 
rozlosowano także nagrody rzeczowe. Nagrodą 
główną był pakiet wody mineralnej Celestynka, 
który trafił do zawodnika z Kolbuszowej -An
drzeja Bańki. Wspaniała pogoda, dohrn organizacja 
zawodów, zadowolenie zawodników złożyły się 
na wyśmienitą atmosferę i niezapomniane wra
żenia wszystkich uczestników tych niezwykłych 
zawodów. 

Kolbuszowski Klub Nordic Walking 

Ol impijski sukces Szymona Zięby +-" 
Ogromny sukces lekkoatlety Tiki 

-Taki Kolbuszowa Szymona Zięby ,kt<>ry 
najpierw w siedzibie PKOL otrzymał no
mi11ację olimpijską i został pierwszym 
w dziejach kolbuszowskiej lekkoatletyki 
sportowcem reprezentujqcym kolbuszow
ski klub olimpijczykiem , a 2 dni po po
wrocie zdobył na nietypowym dla siebie 
dystansie 1500m tytuł wicemistrza Polski 
juniorów młodszych. 

W piątek 26 lipca w siedzibie PKOL odbyła 
się uroczystość wręczenia nominacji olimpijskich 
dla członków młodzieżowej olimpijskiej reprezen
tacji Polski na 13 Olimpijski Festiwal Młodzieży 
Europy w stolicy Gruzji Tbilisi. Uroczystość miała 
podniosły charakter. Najpierw odśpiewano hymn 
narodowy, a następnie po przywitaniu sportow
ców, trenerów i osób towarzyszących 7-krotna 
medalistka olimpijska lrena Szewińska wręczyła 
młodym sportowcom reprezentującym 9 dyscyplin 
sportowych nominacje olimpijskie, a Ci złożyli 
olimpijskie ślubowanie i podpisy na fladze olim
pijskiej. Nominację otrzymało 88 sportowców i 
trenerów, w tym nasz Szymon Zięba·, który został 
nominowany do reprezentowania Polski w lekkiej 
atletyce w biegu na dystansie 800m. 

Szymon wspaniale walczył w stolicy Gruzji. 
Najpieiw uzyskał awans do finału zwyciężając w 

serii eliminacyjnej przed 
reprezentantami Irlandii i • 
Turcji, a następnie w finale 
otarł się o medal walcząc 
o brąz z reprezentantem 
Hiszpanii. Ostatecznie za 
brakło 0,04 sekundy ale 
biorąc pod uwagę fakt, że 
w imprezie wzięło udział 
50 państw, a bieg na 800m 
stał tradycyjnie na najwyż
szym poziomie, start za
wodnika w Kolbuszowej 
to niesamowity sukces. Za 
Szymonem w finale znaleź
li się m.in. reprezentanci Rosji, Grecji, Włoch i 
Irlandii. Warto dodać, że zawody odbywały się 

w niesamowitym upale. Podczas biegu finało
wego temperatura w Tbilisi wynosiła 44 stopnie 
w cieniu. Preferowało to zawodników z krajów 
południowej części Europy przyzwyczajonych do 
takich temperatur. 

2 dni po powrocie z Tbilisi naszego zawod
nika rozegrano w t.odzi MP juniorów młodszych 
w lekkiej atletyce. Szymon wystartował tam na 
nietypowym dla siebie dystansie 1 SOOm. Nasz 
biegacz pomimo zmęczenia startami w Tbilisi i 
tego ,że miał za rywali o rok starszych zawodników 

spisał się znakomicie zdobywając srebrny medal, 
tracąc zaledwie 0,20 setnych sekundy do zwycięzcy. 
Warto podkreślić ,że Szymon w przeciągu ostatnich 
I O miesięcy zdobył 4 medale rangi MP, ustanowił 
nowy rekord Polski 16 latków na dystansie 800m 
oraz osiągnął swój pierwszy międzynarodowy sukces 
zajmując 4 miejsce w olimpijskim finale w Thilisi. 

W przyszłym roku również w Tbilisi odbędą 
się pierwsze w historii Mistrzostwa Europy junio
rów młodszych w lekkiej atletyce i będzie to dla 
Szymona docelowa impreza międzynarodowa, do 
której będzie się przygotowywał w ciągu następ
nych kilku miesięcy. 
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INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA 
- UTOPIA CZY REALNA MOŻLIWOŚĆ? 

Długie dzieje naszej cywilizacji, a i 
kultur pozaeuropejskich, uczą, że bunty 
młodości nie są w dziejach ludzkości 
niczym nadzwyczajnym. 

Trudno natomiast znaleźć w historii do
nic:::;ic::nia u rebelii starców - to młodzi przede 
wszystkim wypowiadali posłuszeństwo rodzi
com, nauczycielom, wszelkiej władzy. Ta zaś w 
dawnych czasach należała do gerontów, którzy 
raczej strzegli istniejącego porządku niż byli 
skłonni go podważać. Kumulowali bowiem wie
dzę, doświadczenie i autorytet. Stanowili prawa, 
dzielili dobra , sprawowali sądy, pośredniczyli 
w kontaktach ze sferą SACRUM, domagali się 
posłuszeństwa i szacunku ze strony młodszych 
pokoleń. W różnych okresach i różnych miej
scach ten porządek bywał oczywiście zakłócany, 
znamy z przeszłości obrazy starości dostojnej, 
hieratycznej, otoczonej szacunkiem i czcią, ale 
też widzimy ją niedołężną, smutną, ośmieszaną 
i poniżaną. W dokumentach każdej epoki znaj
dziemy też opisy odnotowujące niesubordynację 
młodzieży, brak szacunku dla starości, niechęć do 
podążania ścieżkami wytyczonymi przez przod
ków. Dziś młody człowiek może powiedzieć 
do ojca - NIGDY NlE BYŁEŚ MŁODY W 
TAKlM ŚWIECIE, W KTÓRYM JA JESTEM 
MŁODY I NIGDY JUŻ NIE BĘDZIESZ. 
NIE JESTEŚ DLA MNIE AUTORYTETEM -
ZRESZTĄ O JAKJM AUTORYTECIE MOWA? 
Dziś rolę autorytetu pełni reklama, postacie z 
seriali telewizyjnych . . . .  A także wszystkie elek
troniczne cacka z portalami społecznościowymi. 
To, co tu jest mówione, nie jest nawoływaniem 
starszej generacji do buntu przeciwko porządko
wi narzuconemu przez arogancką młodzież. Ten 
porządek starsza generacja zawdzięcza zresztą w 
dużej mierze własnej wcześniejszej aktywności. 
Zamiast kierować swój bunt przeciwko tym, 
którzy utrudniają realizację utopijnych marzeń 
minionych pokoleń - przywołajmy MARGARET 
MEAD - . . . . .  MUSIMY UCZYĆ SIĘ WRAZ 
Z MŁODYMI, JAKĄ DROGĘ POWINNIŚMY 
WYBRAĆ W PRZYSZŁOŚCI... . . .  Zresztą -
prawo do buntu mają nie tylko młodzi. Z tego 
prawa powinni korzystać też ci, którzy młodość 
mają już dawno za sobą. Ich bunt nie będzie 
zapewne przypominał kontrkulturowej rewolty. 
Nie musi też być rezultatem konfliktu pokoleń, 
bo po przeciwnej stronie nie stoją skonflikto
wane generacje, lecz pozostające w sprzeczności 
hierarchie aksjologiczne. Niech będzie raczej 
buntem przeciwko totalnemu relatywizmowi 
i próbom zamiany wartości autentycznych na 
pozorne. Zwłaszcza zaś przeciwko nazywaniu 
wartościami · różnorakich imitacji, których peł
na jest współczesna rzeczywistość społeczna i 
kulturalna. I przeciwko tym, którzy ze swojego 

młodego wieku czynią najważniejszy, a czasem 
jedyny argument w sporach o wybór drogi, którą 
będą szły przyszłe pokolenia. Potrzebny im jest 
bunt STAROŚCI - my młodzi - oburzaliśmy 
się kiedyś straszliwie, kiedy krytykowano wasze 
długie włosy. Czuliśmy się prześladowani, a ternz 
kiedy starzy wyróżniają się łysinami, my sami 
demonstrujemy drobnomieszczańską nietoleran
cję. Czy łysina to naprawdę coś tak okropnego ? 
To prawda - wielu z starszych uważa że daleko 
do ideału piękna, przy czym często jest to z 
powodu choroby. Ale choroba nigdy nikogo nie 
czyni atrakcyjnym. Nawet młodego człowieka. 
To oczywiste, że jest więcej chorych niż nas 
młodych. SĄ WYMIERAJĄCĄ GENERACJĄ. 
Na coś trzeba umrzeć. A niektórzy z ich nawet 
chętnie chorują. Po co mieliby wyzdrowieć? 
Okaleczamy ich psychicznie i to nieraz. Wielu 
ludzi starych jak sami uważają uje mają tak inte
resujących twarzy, jakie chciałoby mieć. Sami 
przyznają, że są wśród nas tacy, którzy wyglą
dają po prostu głupio. A jeszcze jak zaczną 
powtarzać swoje nudne przygłupie historyjki, 
to nic tylko uciekać! Jak najdalej od nich. A 
wiecie, skąd to się bierze ? Stąd, że w tym tak 
wspaniale przez nas zarządzanym świecie rzad
ko ma się inne wyjście niż gh1pota na starość. 
Te głupawe twarze - to twarze ukształtowane 
przez nasz system, a nie przez naturę. Żyjemy 
w otoczeniu, które próbuje zrobić ze starych 
głupich, brzydkich, nudnych i bezbronnych ludzi. 
Jeśli uda n�m się zmienić to otoczenie, odkry
jemy własne piękno. Będą nosić siwe włosy 
jak korony, zmarszczki jak ordery, będą nosić 
ubrania pasujące do ich - modę ekstrawagancko 
powściągliwą, która będzie harmonizowała z 
odcieniem ich włosów, skórą i postawą. Będą 
znowu stąpać dumnie po świecie, który będzie 
również ich światem. Światem, gdzie twarz stare
go człowieka wzbudza podziw. Ponieważ szczyt 
piękna osiągany będzie w szczycie wieku - a 
nie gdzieś w połowie drogi na ten szczyt. 
Naprawdę niektórym z nas starsi ludzie wydają 
się brzydcy i godni współczucia, jak usiłuje 
to wmówić reklama ? Naprawdę uważacie, że 
powinni się poddać operacjom plastycznym 
albo ukryć się, zaklajstrować, zaszminkować, 
zafarbować, żeby ich wygląd nikogo nie ob
rażał? Dlaczego mają chcieć wyglądać inaczej 
niż wyglądają ? Dlaczego mają chcieć wyglądać 
młodziej? Młodo. Z jakiego powodu mieliby 
nie chcieć być sobą, tylko stać się tacy jak 
my? Powiedzcie wreszcie - co w nas jest takie 
piękne ? Może nasze pełne twarze bez wyrazu? 
Niewiedza w błyszczących oczach? Uśmiech 
przyklejony do ust? Szybkie ruchy? Gładka 
skóra na całym ciele? Przyjrzyjmy się tym , 

którzy napraw
dę  wyglądają 
staro. Nie tym 
zamaskowanym, 
uma lowanym 
i przefarbowa
nym, których 
wyprodukowaliśmy przy pomocy drogich ko
smetyków. Spójrzcie na tych prawdziwych sta
rych ludzi, którzy z dostojeństwem kroczą swoją 
drogą, nie na chłopięcych sześćdziesięciolatków, 
których wytresowaliśmy na konsumentów ar 
tykułów sportowych. No i co ? Przyjrzyjcie się 
na przykład oczom starych ludzi - są naprawdę "' 
piękne. Bo starzy ludzie przeżyli dużo więcej 
niż młodzi - wiedzą więcej, dlatego w ich 
oczach widać mądrość. Popełnili w swoim ży-
ciu dużo więcej błędów, więc nie są już tacy 
ostrzy w wydawaniu wyroków, ich spojrzenie 
jest bardziej łagodne. Starym nie zostało już tak 
wiele życia co młodym, więc ich wzrok jest 
bardziej uważny . Poza tym oczy starycb ludzi 
mają najwspanialszą oprawę - pośród zwiędłej 
skóry, siwych włosów, powściągliwych gestów 
oczy te mają niepowtarzalną żywotność i blask. 
A zmarszczki - co nam przeszkadzają ślady 
na ich twarzach ? To przecież historie, które 
usiłowali ukryć, to książki, których nie napisali, 
to również zebrana w ciągu życia mądrość. 

Może jednak zechciejmy poczytać w ich 
twarzach, rozwiązać zagadki, które się w nieb 
kryją? 

JOLANTA OLSZOWA 

Z LIJTÓW CZYTELNIKÓW ... 

PARADOKSY 
RZECZVWISTOŚCI 

Witam szanowną Redakcję 
Śpieszę donieść, iż Rondo im. Lubomirskiego 

nie nadaje się do ruchu. Panowie w czerwonych 
kufajkach w środku dnia zatrzymują ruch tworząc 
korek na rzeszowskiej ciągnący się aż na Górną. 
Do miasta może i dojedziesz, ale wracać będziesz 
dwie godziny. Dlaczego tak jest, że nikt, ale to niktz 
obsługujących ulice nie szanuje czasu kierowców? 

Zaczynając od policji kończąc na zamiatających, 
malujących, przebudo�ujących; każdy z nich robi, 
co mu się uroi nie bacząc na to, że mieszkańcy mu· 
szą gdzieś dotrzeć. Każdy z nich ma prawo, tylko 
my ciągle żadnych praw nie mamy. 

Pozdrawiam, 

Anonim 
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IV Podkarpacki Festiwal Piosenki M isyjnej 

im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 

Organizatorami Festiwalu są: 
- Fundacja im. Księdz.a Kardyna

ła Adama Kozłowieckiego „Serce bez 

granic" 
- Muzeum Kardynała Adama Ko

zlowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej 
-Papieskie Dzieła Misyjne Diec e 

zji Sandomierskiej 
Festiwal adresowany jest do 

młodzieży ze szkół gimnazjalnych i po
nadgimnazjalnych, w tym również do 
uczniów ze szkół specjalnych, oraz osób 
działających w Akcjach Katolickich, 
Klubach Inteligencji Katolickiej, Kołach 
Misyjnych, itp. W Festiwalu mogą brać 
udział zespoły i soliści. Przewiduje się 
nagrody dla najlepszych, zarówno w 
występach solowych, jak i zespołowych. 

Termin Festiwalu: 11 września 
2015 r. (piątek) 

Miejsce Festiwalu: Muzeum Kar
dynała Adama Kozłowieckiego SJ, Huta 
Komorowska 32a, 36-1 1 O Majdan Kró
lewski, powiat kolbuszowski 

WARUNKI ZGŁOSZENIA 
Osoby chętne do udziału w Festi

walu zobowiązują się do wysłania: 
a) czytelnie wypełnionej Karty 

Zgłoszenia zawierającej: 
- listę członków zespołu 
-krótki opis zespołu ( dla konferan-

sjera -kto µruwa<Ui .::�pół, k.itxly został 
założony i przy jakiej placówce działa, 
jakie ma osiągnięcia, itp.) 

- tytuły utworów zgłaszanych do 
konkursu 

b) tekstów piosenek zgłaszanych 
do konkursu pocztą mailową na adres 
fundacja@cardinalekozlowiecki.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń upły
wa 9 września 2015 r. 

Fonnularz zgłoszeniowy należy 
przesłać na adres: 

Muzeum Kardynała Adama Ko 
złowieckiego SJ 

Huta Komorowska 32a, 36-11 O 
Majdan Królewski lub pocztą elektro
niczną na adres fundacja@cardinalekoz
lowiecki.pl 

PROGRAM FESTIWALU 
(11.09.2015 r .  -sobota) 
I 0.00 -Msza św. 
11 :00 -Otwarcie Festiwalu 

New Day 

Występy festiwalowe 
Koncert Gwiazd: Zespół 

Szczegółowy program Festiwalu 
zostanie przesłany zespołom i solislurn 
po Otrzymaniu zgłoszenia. 

pod hasłem „Serce bez granic" 
Huta Komorowska, 11 września 2015 r. 

Zaproszenie 
.[ ... ] znakiem tego aktu, łącz;icym w duchowym pokrewieństwie 

polski lud Boży o tysiącletniej kulturze chrześcijańskiej 
z młodym Kościołem Zambii, niech będ9 te 

dwa splecione złotym ogniwem pierścienie biskupie ... 
aby po wsze czasy dawały świadectwo, że Naród Polski 

podzielił się wspaniałomyślnie klejnotem Wiary, 
wypróbowanej w doświadczeniach życio�cfi 

i szlifowanej w cierpieniu, z Ludem Bożym Zambii". 

Warszawa, 17 maja 1970 r. 

@ 
-

. 

� 
P O D  KARPAC K I E  p,,c,,,,t,. .. ; .. ,.,, 

Zarz�d Fundacji im_ Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic" 
ma zaszczyt zaprosić na VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 

·---... 
Dzień I: 

IV Podkarpacki Festiwal Piosenki Misyjnej 
im. Kardynała Adama Kozlowieckiego SJ 

pod hasłem „Serce bez granic" 
11 września 2015 r. (piątek) 

10:00 Msza św. w kościele pod wezwani em 
Świętej Rodziny w Hucie Komorowski ej 

11:00 Otwarcie Festiwalu przy Muzeum 
Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ, 
Huta Komorowska 32a 

15:00 Koncert Zespołu .NEW DAY' 

Dzień Ili: 

n Przegląd Filmów Misyjnych 
13 września 2015 r. (niedziela) 

19:00 Projekcja unikatowych. �rchiwarnych filmów misyjnych 
autorstwa o. Stanisława Czapiewskiego SJ 
w Muzeum Kardynafa Adama Kozlowieckiego SJ 
w Hucie Komorowskiej 

Uroczystości centralne 
12 września 2015 r. (sobota) 

Huta Komorowska/ Majdan Królewski 
Program: 
11:00 Msza św. polowa pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza 

KrzyS2tofa Nitkiewicza w intencji Misjonarzy i ich rodzin, przy Muzeum 

Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej 

Dalsze uroczystości w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Majdanie Królewskim, 
Osiedle Podlasek 71. 36-110 Majdan Królewski 

12:45 Przerwa kawowa 
13:30 Cz�ć artystyczna 
14.-00 Konferencja: 

• Wykład dr Anny Jagodzińskiej (IPN Warszawa): 
.Kapłani w pasiakach. Eksterminacja duchowieAstwa polskiego 
w niemi eckim obozie koncentracyjnym Dachau w latach 1939-1945" 

• Wystąpienie ks. dr hab. Stanisława Cieślaka SJ: 
,4S. rocznica zaśl ubin Kościołów Polski i Zambi;

• Wrę<:zenie Statuetki .Serce bez granic' 
Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi SVD. 
Przewodniczącemu Komisji Episkopatu Polski ds. Misji 

16:00 Zakończenie konferencji 
Bogdon R«nanic.4: Bp Edwotd Fr011kowski 

:iJ:,pdb,.,, � ... ../) _+,.:;.,,;;,tlrr«_� 
I °"'-- -Za,rqdufundoqi 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 8 września 201S r. 
tel.: lS 811 12 64. 665 819 244; e-mail: lundacja@cardinalekozlowiecki.pl 
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SZTU KA POD CHMURKĄ 
Od dawna zachwycają nas rzeźby w 

plenerze. Wizualna symbioza natury ze 
sztuką zaciekawia, inspiruje, prowokuje, 
zastanawia a czasem nawet bawi. 

Cieszymy się, gdy w naszych wędrówkach 
udaje nam się odkryć i spenetrować takie atrak
cje. Rzeźby, często również przestrzenne insta
lacje w terenie, zapraszają do czarodziejskiego 
świata. Zachwycają swą ekspresją, skłaniają do 
wnikliwego spojrzenia, a czasami zachęcają do 
interaktywnego włączenia się-czynnego udziału 
w ich funcjonowaniu. 

W stanie New Jersey, niewielkim mieście 
Hamilton, położonym nieopodal stołecznego 
Trenton, tętni życiem i napawa zachwytem 

magiczne miejsce, gdzie natura i sztuka two
rzą doskonałą harmonię, dostarczając naszym 
zmysłom prawdziwej uczty. Jest to „Grounds 
for Sculpture", gdzie ponad 270 rzeźb zostało 
skrupulatnie wkomponowanych na terenie 1 7  
hektarów parku krajobrazowego, pełnego nie
zwykłych drzew, krzewów i kwiatów. Wszystkie 
rzeźby, w tym wiele monumentalnych i wy
bitnych międzynarodowych artystów takich 
jak Anthony Caro, George Sega!, Magdalena 
Abakanowicz i Andrzej Pityński tworzą cza
rujący efekt projektu, którego pomysłodawcą i 
fundatorem był Seward Johnson. 

Urodzony w 1930 roku Johnson i zaczy
nający karierę jako artysta malarz, za namową 
żony zwrócił swój talent w kierunku rzeźby. Od 

tego czasu powstało ponad 450 rzeźb wielkości 
naturalnej postaci. Johnson stworzył niezwykłe 
przesłanie dla odbiorców swej sztuki w serii 
rzeźb „Celebrating the Familiar" ukierunkowa
nej na sztukę w publicznych miejscach. Najnow
sze, monumentalnej skali rzeźby tego artysty 
przykuwają uwagę międzynarodowych mediów. 
Jest wśród nieb ośmiometrowa postać Marlyn 
Monroe oraz sławny „Kiss" czyli para w namięt
nym pocałunku marynarza i pielęgniarki ( ... ) 

Dla wielu, wśród 160 rzeźb i projektów 
Johnsona znajdujących się na terenie parku, in
spiracją były obrazy Moneta, Van Gogha, Reno
ira i irmycb. Pragnieniem artysty było uczynie
nie rzeźby współczesnej dostępnej wszystkim 

odbiorcom, bez wzglę
du na wiek i artystyczne 
przygotowanie oraz ra
dość obcowania ze sztu
ką. Wszystkie obiekty 
można fotografować, 
zbliżać się do nich a na
wet dotykać, oczywiście 
zachowując ostrożność. 
Sukces przedsięwzięcia 
Sewarda Johnsona- a r 
tysty i filantropa cieszy 
nie tylko miłośników 
sztuki .  ,,Grounds for 
Sculpture" jest fanta
stycznym i unikalnym 
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miejscem, które polecamy wszystkim lubiącym 
niekonwencjonalny wypoczynek. 

Również w stanie Nowy Jork znajduje się 
kilka wspaniałych, rozległych ogrodów rzeźb . 
Ale również niewielka miejska przestrzeń może 
być dla nich doskonałą lokalizacją. Przykładem 
jest Socrates Sculpture Park znajdujący się w 
naszej dzielnicy, uroczo położony nad East Ri
ver i słynący z okresowych, awangardowych 
instalacji. 

Byłoby wspaniale, gdyby pomysł two
rzenia ogrodów rzeźb zainspirował artystów 
w Polsce. Mogłaby to być kolejna wspaniała 
inicjatywa, poza plenerami kolbuszowskimi, dla 
miasta, o którym ciągle ciepło myślimy. 

Z Nowego Jorku 

Anna i Janusz Skowronowie 
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• 
[uro1,tj5ł..T .. '11ndun Rolny mi r„tt'_,. 

Roz"oju Obszarów Wltjskkh 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Konsultacje społeczne dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju - Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (PROW 2014 - 2020) 

Stowarzyszen ie  
Lokalna Grupa Działania 
,,Siedlisko" zaµn1�a na spo
tkania konsultacyjne dot. 
opracowania Lokalnej Stra

także do pracy w zespole pracującym nad strategią. 
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału w 
spotkaniach pod numerem telefonu 17 2271 449 lub 
mailowo na adres: biuro@lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl 

tegii Rozwoju (LSR) w ramach oddolnego podejścia 
LEADER. Zaproszenie kierujemy do mieszkańców, 
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarzą-

dowych, samorządów gmin, instytucji kultury, grup 
niefonnalnych z terenu gmin Dzikowiec, Kolbuszo
wa, Majdan Król1:wski, RaniZów. W każdej z gmm 
odbędą się po dwa spotkania, które dotyczyć będą 
analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a 
aa koócu określeniu celów LSR. Czekamy na Państwa 
pomysły i propozycje, które pomogą nam w okre
śleniu kluczowych kierunków rozwoju. Zachęcamy 

Stowarzys.e11ie Loka/11a Grupa Dziafa11ia "Siedlisko" 
11/. Kościuszki 6, lokal 214, 36- 100 Kolbuszowa 

te/Jfax 17 2271 449, www.lgdsiedfisko.kolbuszowa.pf 

L.p. Nazwa Gminy Miejsce i termin spotkania Tematyka spotkania 

Fundacja na Rzecz Kultury Przedstawienie założeń PROW 2014 - 2020 w ramach podejścia LEADER i 

Gmina Fizycznej i Sportu możliwo§ci finansowania projektów. 
1 Kolbuszowa w Kolbuszowej ul. Wolska 2 Przeprowadzenie diagnozy obszaru oraz identyfikacji problemów obszaru 

01.09.2015r. (wtorek) GMINY KOLBUSZOWA i analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron, szans i 
. ąodz. 17:00-19:00 za_qrożeń obszaru) . 

Samorządowe Centrum Kultury w Przedstawienie założeń PROW 2014 -2020 w ramach podej§cia LEADER i Dzikowcu 
2 Gmina 

ul. ks.S. Sudoła 11 możliwo§ci finansowania projektów. Przeprowadzenie diagnozy obszaru oraz 
Dzikowiec 

04.09.201 Sr. (piątek) identyfikacji problemów obszaru GMINY DZIKOWIEC I analizy SWOT (analiza 

. aodz. 17:00-19:00 mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru) . 

Gminny O§rodek Kultury Przedstawienie założeń PROW 2014-2020 w ramach podejścia LEADER i 
Gmina Majdan w Majdanie Królewskim 

możliwości finansowania projektów. Przeprowadzenie diagnozy obszaru oraz 3 Królewski uf. Rzeszowska 8 identyfikacji problemów obszaru GMINY MAJDAN KRÓLEWSKI i analizy SWOT 08.09.2015r. (wUJrek) 
_qodz. 17:00-19:00 (analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru). 

Urząd Gminy Raniżów Przedstawienie założeń PROW 2014 -2020 w ramach podejścia LEADER i 

4 Gmina Raniżów Raniżów, uf. Rynek 6 możliwości finansowania projektów. Przeprowadzenie diagnozy obszaru oraz 
11.09.2015r. (piątek) identyfikacji problemów obszaru GMINY RA Nitów i analizy SWOT (analiza 

,qodz. 17:00-19:00 mocnych i słabych stron, szans i za.arożeń obszaru}. 
Gmina Biuro LCD "Siedlisko" 
Kolbuszowa Kolbuszowa, Podsumowanie pierwszego etapu prac -analiza SWOT całego obszaru LSR. 

5 /spotkanie ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 Wypracowanie roboczej wersji celów LSR -przekształcenie drzewa problemów w 
Zespołu ds. 15.09.2015r. (wUJrek} drzewo celów. 
oorac.LSR/ aodz. 15:00- 19:00 

Samnnąrlowe Centrum Kultury w 

Gmina Dzikowcu 
Przedstawienie mieszkańcom propozycji celów LSR. Zgłaszanie propozycji 6 uf. ks. S. Sudoła 11 Dzikowiec 

18.09.2015r. (piątek) przedsięwzięć do realizacji w ramach LSR przez spoleczno§ć Gminy Dzikowiec. 

aodz. 17:00-19:00 
Gminny O§rodek Kultury 

Gmina Majdan w Majdanie Królewskim Przedstawienie mieszkańcom propozycji celów LSR. Zgłaszanie propozycji 
7 Królewski ul. Rzeszowska 8 przedsięwzięć do realizacji w ramach LSR przez społeczno§ć Gminy Majdan 

22.09.2015r. (wtorek) Królewski . 
. aodz. 17:00- 1 9:00 

Urząd Gminy Raniżów 

8 Gmina Raniżów Raniżów, uf. Rynek 6 Przedstawienie mieszkańcom propozycji celów LSR. Zgłaszanie propozycji 
25.09.2015r. (piątek) przedsięwzięć do realizacji w ramach LSR przez społeczność Gminy Raniżów . 
. aodz. 17:00- 19:00 

Fundacja na Rzecz Kultury 

Gmina Fizycznej i Sportu Przedstawienie mieszkańcom propozycji celów LSR. Zgłaszanie propozycji 
9 w Kolbuszowej ul. Wolska 2 Kolbuszowa 29.09.2015r. (wtorek) przedsięwzięć do realizacji w ramach LSR przez społeczność Gminy Kolbuszowa. 

aodz. 17:00-19:00 
Gmina Biuro LCD "Siedlisko" Opracowanie wskaźników osiągnięcia celów (wskaźniki produktu, rezultatu, Kolbuszowa Kolbuszowa, 

IO /spotkanie ul. Kościuszki 6 lokal 2/4 oddziaływania). Zdefiniowanie grup docelowych. Wypracowanie strategii 

Zespołu ds. 02.10.2015r. (piątek) komunikacji, misji i wizji LSR, harmonogramu działań, budżetu, planu 

oprac. LSR ,ąodz. 15:00- 19:00 monitoringu i ewaluacji. 

Fundacja na Rzecz Kultury 

Gmina Fizycznej i Sportu Przedstawienie mieszkańcom obszaru projektu LSR -opiniowanie projektu LSR, 11 w Kolbuszowej ul. Wolska 2 Kolbuszowa 16.10.2015r. (piątek) zgłaszanie uwag i propozycji zmian. 

aodz. 17:00-19:00 
Fundacja na Rzecz /(u/tury 

Gmina Fizycznej i Sportu Przedstawienie mieszkańcom obszaru wersji LSR po wprowadzeniu zmian 
12 Kolbuszowa w Kolbuszowej ul. Wolska 2 zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych. Przyjęcie ostatecznej wersji 

27.10.2015r. (wtorek) strategii . 
. C/Odz. 17:00•19:00 

Koru;ultacjespolecznesą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich aa lata 2014-2020 
(PROW 2014-2020), działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", poddzialanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze". 
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na Falach Średnich AM 1062 .kHz 
codziennie od ponled:r;ialku do soboty 

w riostępujqcych godzinach 

rano od 7:00 do . 9:00 

wlec:żorem od 1 7  :00 do 19:00 

w niedziele i święto od 13:00 do 15:00 
� wpdoaenia riydo nagc,gon,glonu, inlomtac�, ..,.,.,;,rdr, ralocjP, rlo6nr 

muzr(m, lconeert iycnń, ogłoaenio, rcJdo-, ryeio poopodarnc ; apolcune, 
a..dyqo dla mlod1/eiy, lf10rl i kulturo, cid:xntt � opinii,. 

l�fotomocjt, 0910...,nla, roldomy, zgta....,l�do nicdzl,,lne90 kon<:ertu iycuń 

tel/fox 17 28 37 295 od gocb. 8:00 do 15:00 

A,I,.., ,, Twoje Radio Cmclas", Cmola, 269A, 36-105 Cmolas 

TELEFON D� RADIA: (017) 744 44 22 

D samoclio , �:.::.... .. 
D ciągniki rolnicze 
D samochody z instalaqq go�..__,. 
D samochody sprowadzane z zagr.a · · 

OFERUJEMY: 

D części zamienne do samochodów krajowych 
I 

i zagranicznych 
D klocki hamulcowe, szczęki 
D elementy zawieszenia i układów kierowniczych 
D tłumiki, amortyzatory - Wymiana Gratis 
D oleje: SHELL, BP, CASTROL, MOBIL, LOTOS 

WYMIANA GRATIS!!! 
D fitry oleju, powietrza, paliwa 
D kompleksowa komputerowa diagnostyka pojazdów, 
D kasowanie inspekcji serwisowych, regulacje, 
D układy wtrysku benzyny, ABS, Air Bag, ASR. 

„Przeg ląd 
Kolbuszowski" 

l iczy na młode talenty!!! 
Masz dziennikarski pazur? 
Pisanie jest Twoją pasją? 

Połącz piękne 
z pożytecznym 

i zgłoś się do naszej 
redakcji, a Przegląd 
pozwoli  zaistnieć 

Ci medialn ie! 
Kontakt: 781 075 5 1 3, 

604 541 286, 
1 7 / 22 73 658, 
1 7/ 22 71  456 

D Serwis klimatyzacii samocho 
D uzupełnianie gazu O czyszczenie inst 

klimatyzacyjnych D filtry do wkładów 
klimatyzacii samochodowych 
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S T W - rok powstania 1 965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

36-100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2 

OFERUJEMY USŁUGI: 

Tel. 17 2271666, 17  2271_962, Fax 17 2271465 
Badania techniczne pojazdów: 

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 13 -
Samochody osobowe - dostawcze do 3.5 t 
Ciągniki rolnicze 
Samochody z instalacją gazową - motocykle 
Badania: c, d, e, f 

O F E R U J E M Y  
• naprawy samochodów osobowych i ciężarowych • naprawa i serwis ogumienia: 

• wymiana opon do samochodów ciężarowych, TIR, maszyn i ciągników rolniczych oraz 
samochodów osobowych • profesjonalne urządzenia i materiały. 

Wymiana i sprzedaż olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych. 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 17, sobota 7 - 13 

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 

Stacja paliw prowadzi sprzedaż 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 16, sobota 7 - 1 5  

• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje silnikowe • przekładniowe 

• płyny niezamarzające do układów chłodzenia • sznurki do pras samozbierających itp. 

• Sprzedaż materia/ów budowlanych: cement, wapno, cegła, piasek, żwir. 

W ciągłej sprzedaży węgiel orzech, kostka i miał - dowóz do 3 km. Gratis. 
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki. 

Sprawdź nasze ceny!!! 

j: ubezpieczenia 
• Życia Twojego i bliskich • Twoich finansów 

• Domu, mieszkania • Samochodu 
• W czasie podróży • Firmy • Gospodarstwa rolnego 

• Specjalistyczne 

Zawarcie dobrego ubezpieczenia w atrakcyjnej cenie 
traktujemy jako podstawę naszej działalności, 

ale nie zapominamy, iż obsługa szkód jak i doradztwo 
w tym zakresie także jest niezbędne 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: 

www.dobreubezpieczenia.eu 

36-100 Kolbuszowa, ul. Kościuszki 1 2  (okok Urzędu Skarbowego), tel. (17) 22 71 588, fax (17) 22 70 521 
36-050 Sokołów Mlp., ul. Rynek 14, tel. (17) 77 13  211, fax (17) 77 13 211 

39-460 Nowa Dęba, ul. Słowackiego 1A, tel. (15) 84 65 311, fax (15) 84 65 311 
e-mail: poczta@dobreubezpieczenia.eu 

� 
UNIQA 

MMIIIW 

HDI 
A S E K U R: /\ C J A  

ERGO 
HESTIA 

lnterRisk lf 
VIENNA INSUAAHCE GROUP 

� POLSKIE 
� TOWARZYSTWO 

• UBEZPIECZEŃ S.A. 

• 
Ubezpieczenia 

Pocztowe 
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ZE T- B U D1 
CE,NTRUM 

DRZWI I PA.NELI 

• S I D I N G ,  P O D S U F I TKI 
• D O C I E P L E N IA 

• KO R E K  Ś C I E N NY I P O DŁOG OWY 
• OKNA, PARAPETY 

SI E DZIBA: KOLBUSZOWA, UL.  H A N D LOWA 3 

TEL. 1 7  22 70 045 

ZAPRASZAMY' DO NOWEGO SALONU SPRZEDAŻY! 

Zapraszamy Państwa do Nowego Sklepu 
DElll<ATESY ORZECH w Kolbuszowej 

ul.Bora - Komorowskiego 14 (obok baru Absynt) 

Oferujemy artykuły: • spożywcze • nabiał • zawsze świeże mięso i wędliny 
• owoce i warzywa • smaczne pieczywo • słodycze • lody i produkty mrożone. 

• Dodatkowo produkty chemii gospodarczej 
oraz artykuły monopolowe i papierosy. 

Zapewniamy naszym Klientom 
miłq atmosferę zakupów 
oraz gwarancję wyboru 

najlepszej jakości produktów . 

Zapraszamy do korzystania z 
programu Karty Stałego Klienta 

PUNKTY ZBIERAJ 

NAGRODY ODBIERAJ 

NAJLEPSZE ZAKUPY TO ZAKUPY BllSKO DOMU. ZAPRASZAMY 
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Z. P. U .  H .  

ADAM FORYŚ 
KOLBUSZOWA, UL. J. WIKTORA 1 5  

(BOCZNA UL. RZESZOWSKIEJ) 

TEL./FAX 1 7  22 73 04 7 
KOM 51 0 463 899 

O FERUJ E :  

MARKOWE PŁYTKI CERAMICZNE 

SYSTEMY DOCIEPLEŃ 
(GREINPLAST, CERESIT) 

BETON Z TRANSPORTEM 

ZAP RASZAMY 

W GODZ. 7oo - 1 7°0 

W SOBOTY 7oo • 1 3oo 

!JJwt �lawtac,ja 
Kolbuszowa, ul. Sokołowska 79 

• Pizza • dania obiadowe 
• śniadania • desery • alkohole 

Organizujemy catering 
oraz przyjęcia okolicznościowe. 

Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek: 10°0-21 °0 

sobota - niedziela: 12°0-21 °0 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

tel. 17 744 40 77 
Dowóz na terenie miasta gratis! 

DR N. MED. 

ARKADIUSZ FLIS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa 
www.flisarkadiusz.com 

ul. Nowe Miasto 51 (I piętro) 
/przy aptece Pani mgr FurmańskieV 

USG 4D 
• genetyczne • sutka 

• iamy brzusznei 
• przepływy naczyniowe • cytologia 

GODZINY PRZVJ�Ć: 
Wtorek, Piątek 17.15 - 19.15 

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

REJESTRACJA:Telefon: 17 22 74 739; 601 257 537 
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• profesjonalne videofi lmowanie (HD-Blue Ray) 
i fotografowanie wszelkich uroczystości 

• fotoksiążki, albumy tradycyjne ze zdjęciami 

PROMOCYJNE CENY � - -
N:'.\ WYKONYWANIE ZDJĘĆ! ! !  . I 19.J� 

Jan Cichoń ( 1 �OWDU;�. 
�� ......... � J 0Dj�. 

A77VDI0\ L. __ Jt@DOO 
FoTO·VIDEO" · - --.iuv 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 
56-100 Kolbuszowa, ul. Woiska Polskiego 10 
tel. 17/ 22 71 687, tel. kom. 692 sso 382 

F.U.H. LUPROM 
ZŁOTNIK 

36 - I 00 Kolbuszowa ul. 1 1  -Listopada 13 obok Starostwa, tel. 17 22 74 096. 
Oferujemy: 

• sprzedaż biŻUterii złotej i srebrnej (obrączki ślubne) • naprawy jubilerskie 
• skup złota i srebra • dorabianie kluczy • kodowanie kluczy samochodowych 

z immobilizerem • usługi grawerskie. 
Sprzedaż: zamków, wkładek, kłódek, breloków, biżuterii srebrnej i srebrnych obrazków 

Godz. otwarcia: po - pt: 9.00 - I 6.30, sob: 9.00 - 13.00 
GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY! IT 

M iej sce 

n a  Twoją 

rekl amę 
KONTAKT 

tel. 1 7  22 73 658, 781 075 513 

17 22 71 456, 604 54 12 86 

P.rzegląd Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J. B nara, skr. ocz. 34 tel. 17 2273 658, 17 2273 564. 
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny -Adam JAROSZ Stanisław Bu' k Hal ina Dudzińska Dorota Gorzelany, Stanisław 

U li 
Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowrof,�ki, Benedykt Popek, e-mail: przeglą<lkolbuszowski@op.pl Konto: Bank Polska Kn$0 Opieki SA Grupa 

KOLBUSZOWSKI PEKAO S.A. NRB 21124026271111000032551925. Skład,lamanie i druk: "ABAKUS' se, 36-100 Kdbuszowa, ul. Wiktora 21, lel./fax 1722 70 230. 
Internet: htlp:/MW\V.kolbuszowa.biz.pVabakus/htmVprasa.html. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. ISSN 1232-7646. 



P. H .  U .  S.J. 
36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 1 25c, tel. 1 7  22 72 396 

OFERUJE:  
• materiały dociepleniowe • materiały budowlane 

• nawozy sztuczne • węgiel • piaski, żwiry • stal 
• usługi transportowe • rozładunek towarów HDS-em 

SI EDZIBA FIRMY: ODDZIAŁY: ZAPRASZAMY 
w Cmolasie codziennie od 1°0 - 1 1°0 

36-100 Kolbuszowa, tel. &01 333 471 

ul. Piłsudskiego 1 25c, w Hyżnem 
sobota 7°0 

- 1 3°0 

tel. 1 7  22 72 396 tel. 17 2295 835 

I „I'\ CHEMIA BUDOWLANA "- � 1sover ·''PAROC � ©mD!JJ� Wienerberger '-1/ (łl!illlllw T// __ ___, 

REX �KJlRCHER 

www.frex.pl 

� CZYSZCZEN IE  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacji 
• posadzek przemysłowych 

SPRZĄTAN I E  
sklepów • biur • hal 

u . Tarnobrzeska 67 
35-1 00 Kolbu$zowa 

36-1 oo Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 14 
tel.nax 17 22 73 200, kom. 605 281 968 

www. stalrem.rze.pl, e-mail: stolre11.mr@w1.,1 
OFERUJEMY: 

• PARKIEff, DESKI PODlOGOWE 

• PARKIETY EGZOTYCZNE 

• MOZAIKI 

• KLEJE, LAKIERY, GRUNff 

• LISTWY I TRALKI. POR�CZE 

BR QF.E:S�J.O.NIUN1Y( 
MJlN1TrA�Ż� 

9'.IR K1I E,TLg;W/ 

U S:CHJlDJtW/ 
D.R E\WN l'A'NMLC.HI 



\ 

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

OFERUJEMY: 

• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery 

• uszczelnienia • opaski • smarowniczki 

• przewody hydrauliczne • łańcuchy 

• części zamienne i akcesoria do 

samochodów 

krajowych i zachodnich 

ul. Handlowa 3, 36-100 Kolbuszowa 
tel. 1 7  227 28 00, 17 227 58 00, 

Czynne 
.00 • 20.00, w soboty 7 .00 - 13.00 

om.pl 

KREDYT GOTÓWKOWY 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

OFERUJEMY: 
• wymianę rozrządu 
• naprawę zawieszenia 
• naprawę układu hamulcowego 
• wymianę amortyzatorów 
• wymianę klockó� szczęk i tarcz hamulcowych 
• wymianę oleiów, filtrów 
• wymianę tłumików 
• toczenie tarcz hamulcowych 
• montaż haków holowniczych 

GDYBY WSZYSTKO BYŁO TAK PROSTE JAK NASZ KREDYT 

Oprocentowanie Stałe • rąta hfo wzrośnie! 
0- ,(I'. ' 

Kolbuszowa, Plac Wolności 9 
(Rynek - naprzeciw przystanku) 
tel. 533 281 272, pn.-pt. 9:00-17:00 

Bank Zachodn i  WBK 

• Gfi.1pa Santancler 
�a kredytowa uule2nlona Jest od wyniku badania ldołnośd kredytOWeJ, dokonanego przez Bank ZechodN WBK S.A. • SZCzególy ot'erty , lnfonnacje o prowizji I oprocentowaniu dostqpne w placówkach Banku ZachodnlG9'l 
WBK S.A.0<u pod tel•fonem wskuanvm wvte!. Oplata l!lodM z ta!'Yfll daneQO Ol)etatota. stan 1'111 01.03.2015, wskazane ocx:le dostepne w ogranlaonym aasle • 


