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owa brązowe medale na Polish Junior 
International 

22 stycznia 2017 roku zakończyły się w Imielinie Międzynarodowe Mistrzostwa Polski - Polish Junior International. Miejsce na podium wy

walczył zawodnik Startu Widełka, który reprezentował Polskę w ramach Kadry Narodowej. Konrad zdobył dwa brązowe medale, w grze mieszanej 

z Aleksandrą Goszczyńską (Milenium Warszawa)oraz w grze podwójnej mężczyzn z Radosławem Wróblem (Kępno). Właśnie w tej drugiej grze o włos 

nasza para przegrała z parą szwedzką w trzy setowym pojedynku o wejście do ścisłego finału. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w reprezentowaniu Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. 

Skok po zdrowie świetliczaków 
z Zespołu Szkół nr I w Kolbuszowej 

17.01.17 r. Świetliczaki z Zespołu 
Szkól nr 1 w Kolbuszowej wybrały się do 
Parku Trampolin Happy Jump w Rzesw
wie. 

W tym wyjątkowym miejscu, podczas sza

leństwa na trampolinach dzieci zaznały fanta

stycznych emocji i bezcennych wrażeń. Pod opieką 

wykwalifikowanych trenerów wzięły udział w 

niepowtarzalnej lekcji wychowania fizycznego. 

Korzystając z zestawu 26 trampolin, basenu z 5500 

kostkami piankowymi, ścian trampolinowych, ko

szy i mnóstwa gumowych piłek, węży i innych 

pomocy w bezpieczny, prosty sposób uczyły się 

podstaw akrobatyki oraz ćwiczyły równowagę i 

koordynację ruchową. 

Nieskomplikowane i zdroworozsąd

kowe reguły dotyczące zasad bezpiecznego 

zachowania okazały się dla dzieci nieskom

plikowane, a przestrzeganie ich pozwoliło ma

luchom bawić się radośnie, skakać, biegać, 

kicać i wykonywać takie akrobacje, na jakie 

pozwalała im wyobraźnia i sprawność fizycz

na. Pobyt w tym wyjątkowym miejscu sportu 

i rekreacji sprawił wszystkim uczestnikom wielką 

frajdę. 

Anna Mical 

Piotr Surowiec 
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Nie samym chlebem człowiek żyje. 
Neologizm post prawda wymyślił 

amerykański dramaturg pochodzenia 
serbskiego Steve (Stojan) Tesich żyjący w 
latach 1942-1996. Wyraz ten pojawił się w 
1992 roku w jego eseju „Rząd kłamstw". 

16 listopada 2016 roku Wydawcy Słowników 
Oksfordzkich ogłosili słowem roku 2016 właśnie 
post prawdę. Definicja mniej więcej brzmi tak: 
„termin ten odnosi się do okoliczności, kiedy fakty 
obiektywne mają w kształtowaniu opinii publicznej 
mniejsze znaczenie aniżeli odwoływanie się do 
emocji i przekonań" [A. Chmielewski, Postpraw
da i populizm prawdziwościowy, Odra, styczeń, 
2017]. Jeżeli fakty nie zgadzają się z teorią, tym 
gorzej dla faktów. Zjawisko to jest zatopione w 
politykę i życie publiczne. 

Oczywiście internet się rozkrzyczał na jego 
temat, czasopisma także, rzesze znawców się za
brało głos, wszyscy dyskutują, że aż miło, temat 
ciągnie się od filozofii po otaczającą nas rzeczy
wistość, każdy chce wiedzieć, albo pierwszy stara 
się tego dociec: 

Kto ukradł prawdę z polityki?! 

Może to postmodernizm (niecnota) albo re
latywizm, albo jeden z drugim na spółę? Nie, nie 
mości dobrodzieje, to przecież Platon, bo przy 
całym umiłowaniu moralności stworzył pojęcie 
„szlachetnego kłamstwa". Ależ skąd, dobijają się 
do głosu ci z kątów, prawda sama w sobie nic prze
cież nie znaczy, bo w jej kwestii niczego nie można 
być pewnym. A w ogóle winne jest społeczeństwo 
(a jak!), bo przyklaskuje kłamstwom polityków, 
bo w demokratycznym systemie życia rozgrzesza 
onych za wszystkie łajdactwa, więcej, godzi się 
żyć w świecie wyzutym z prawdy. 

Niektórzy cichaczem przeszukują zakamar
ki życia publicznego, może jednak gdzieś jest ta 
prawda. Może się znajdzie, tylko trzeba cierpliwo
ści. ,,Dać osiołkowi więcej czasu i znajdzie dobrą 
odpowiedź" Tyle, że łatwiej byłoby szukać, gdyby 
wiedziano, jak prawda wygląda. Bo post prawdę 
zna każdy z nich, tylko prawdy nijak rozróżnić 
nie potrafi. 

Na dobrą sprawę ci wszyscy rozindyczeni 
prelegenci, dyskutanci, przekrzykujący się wiesz
cze i intelektualiści po prostu biją pianę. No, bo 

objawienie się stało, 
Oksford odkrył stru-
pa na nosie i uznał za 
słuszne istnienie tego 
szpecącego „publika 
persona" nagłośnić. 

Co z pisownią? 
Otóż to, nie zde

cydowano jeszcze jak 
ten wyraz pisać. Gdzie 
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spojrzysz, inaczej: post-prawda, ,,postprawda", po
stprawda, post prawda, ale kto by się przejmował, 
najważniejsze, że jest o czym pusto gadać. 

Za chwilę dowiemy się, że słowa straciły 
znaczenie albo jeszcze gorzej, kiedyś znaczyły, 
co innego, a teraz znaczą coś zupełnie przeciw
nego. Kolejny raz media popadną w zdumienie 
rzeczami oczywistymi. Zjawiskami, które już dano 
dostrzegł Czesiek spod warzywnika, ale eksperci 
wolni od wszelakiej rozumnej myśli, kolejny raz 
będą ze zdumienia wytrzeszczać oczy. 

Agnieszka Czacho! 

Czasami trzeba zaryzykować - jeśli się 
chce osiągnąć sukces 

Ferie, to czas wolny od nauki dlate
go szkoły, kluby sportowe, instytucje kul
turalne proponują młodym ludziom różne 
formy spędzania wolnego czasu, rozwija
nia swoich zainteresowań. Wpisując się w 
ten scenariusz 18.0J.2017r. MRM zorga
nizowała Gminny Turniej Piłki Halowej 
- drużyn mieszanych. Tym razem gościny 
użyczył nam Zespól Szkól nr 2 w Kolbu
szowej. W turnieju uczestniczyło 

7 zespołów ze szkół podstawowych . Każda 
drużyna składała się z 4 zawodników grających w 
polu i bramkarza. Nad przebiegiem rozgrywek od 
strony sportowej czuwali pan Michał Franczyk i 
Robert Szalony -nauczyciele ZS nr 2 w Kolbu
szowej. Mimo determinacji i nieodpartej chęci 
wygrania wszystkie drużyny grały fair play, bo 
przede wszystkim chodziło o dobrą zabawę. Po 
zakończeniu rozgrywek ogłoszono wyniki, które 
przedstawiają się następująco: 

I miejsce - Szkoła Podstawowa nr I w Kol
buszowej 

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Kupnie 
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Kolbu

szowej Górnej 
Zwycięzcy i uczestnicy turnieju odebrali 

nagrody (ufundowane przez MRM) z rąk Wice
przewodniczącego Rady Miejskiej pana Krzysz
tofa Kluzy, który pogratulował organizatorom 
wspaniałego pomysłu, a młodzieży sukcesów i 
gry fair play, bo przestrzeganie tej zasady wbrew 

pozorom nie jest 
łatwe, zwłaszcza 
gdy chce się wy
grać. Miłe i pełne 
sympatii słowa do 
zebranych ( drużyn 
i opiekunów) skie
rował pan dyrektor 
Jerzy Sitko- gospo
darz obiektu stwier
dzając, że optymi
zmem napawa fakt 
tak licznego udziału 
młodzieży w roz
grywkach co może 
zaowocować wielki
mi karierami sporto
wymi w przyszłości. 

Podsumowując ten dzień pełen emocji oraz 
wysiłku fizycznego chciałabym podziękować 
wszystkim, którzy chętnie i bezinteresownie po
mogli nam w organizacji tego turnieju: Panu Bur
mistrzowi Janowi Zubie i jego zastępcy panu Mar
kowi Gilowi, pracownikom Gminy- pani Sekretarz 
Barbarze Bochniarz oraz panu Stanisławowi Zuber 
- Skarbnikowi Gminy. Słowa podziękowania kie
ruje także do pana Grzegorza Romaniuka -Prezesa 
Fundacji na rzecz rozwoju Kultury Fizycznej i 
Sportu w Kolbuszowej. Bardzo dziękuję także 
Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej panu 

Krzysztofowi Kluzie, który mimo wielu zajęć i 
obowiązków znalazł czas, by uczestniczyć w zma
ganiach sportowych naszej młodzieży. 

Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi i pra
cownikom ZS nr 2 w Kolbuszowej za udostęp
nienie sali gimnastycznej, przyjęcie nas w swe 
gościnne progi i pomoc w sprawnym przeprowa
dzeniu turnieju. Słowa podziękowanie należą się 
opiekunom drużyn sportowych, którzy swym zaan
gażowaniem i ogromem pracy w znaczący sposób 
przyczynili się do organizacji tych zawodów. 

OpiekunMRM 
L.Urban 
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Piknik sportowy i półmaraton 
,,Biegam i wspieram" 

20 maja z Kolbuszowej wystartuje 
półmaraton „Biegam i wspieram". Or
ganizuje go Fundacja Centrum Animacji 
Społecznej w Cmolasie oraz Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rze
swwskiej w Kolbuszowej przy współpracy 
Gminy Kolbuszowa i Głogów Małopolski. 
Impreza może zgromadzić nawet trzy ty
siące osób. 

Wydarzeniu będzie towarzyszyć piknik 

sportowy z licznymi atrakcjami m.in. dmuchane 
zjeżdżalnie i ścianka wspinaczkowa, przejażdżki 
konne, kącik maluszka, wystawa prac artystów i 
ośrodków wspierających osoby niepełnosprawne, 
zawody sportowe. 

Start maratonu będzie na stadionie w Kolbu
szowej. Meta w Centrum Promocji N a tura 2000 w 
Budach Głogowskich, gdzie odbędzie się również 
piknik. 

Impreza jest częścią kampanii „ Wszyscy róż-

ni -wszyscy równi" mającej na celu przeprowadze
nie z udziałem wolontariuszy szerokiej Kampanii 
na rzecz Promowania Pozytywnego Wizerunku 
Osób Niepełnosprawnych. 

Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane 
będą do 10 maja. W tym celu wypełnić trzeba 
formularz elektroniczny dostępny na stronie http:// 
timekeeper.pl, a także wpłacić wpisowe. 

Informacja Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów I Inwalidów Zarządu 
Rejonowego W Kolbuszowej za 2016 r. 

·J 
-

W 2016 r. Zarząd Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Kolbuszowej działał w składzie: Chodorowska 
Zenona, Mazurkiewicz Krystyna, Syniec Halina, 
Szafrański Jerzy, Głaz Izabela, Sochacka Krysty
na, Margański Władysław, Maciąg Stefania, Stry
czek Władysław, Gul Stefania, Bielawska Maria 
oraz Salach Jadwiga. W październiku natomiast 
przyjęte zostały trzy nowe osoby, ze względu na 
rezygnację dotychczasowych członków Zarządu z 
powodów zdrowotnych. Wśród nich znaleźli się: 
Róg - Marek Danuta, Hałdaś Józef i Garbacki 
Józef. W chwili obecnej Zarząd działa w składzie 
14-osobowym. 

Zarząd spotyka się na posiedzeniach raz w 
miesiącu (w I czwartek miesiąca w godz. I 0-11 ). 
Podczas tych spotkań omawiane są sprawy bieżące 
Związku. Biuro Związku swoją siedzibę ma w 
Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pok. nr 
125, czynne jest w każdy czwartek od godz. 9 do 
12. Związek zrzesza osoby starsze w wieku od 50 
lat wzwyż. Na dzień 31 grudnia 2016 roku związek 
zrzeszał 154 osoby. W 2016 roku było nas I 62 
osoby, w 2015 r. do Związku wstąpiło 15 osób, 
skreślono z powodu nieopłacania składek przez 
okres dwóch lat i więcej 23 osoby. Na dzień 31 

12.2016 r. 20 osób zalegało z płatnością składek 
za 2016 rok oraz 9 osób za II półrocze 2016 roku. 

W 2016 roku Związek zorganizował pięć 
imprez kulturalno-oświatowych (Dzień Babci i 
Dziadka, Piknik na Rozłogach, Dzień Matki i Ojca, 
Piknik Dożynkowy, Dzień Seniora) oraz osiem 
wycieczek turystyczno-krajoznawczych (wyciecz
ka do Muzeum Bombek w Nowej Dębie, Blizna
-Przecław, Markowa-Łańcut, Wadowice-Kraków, 
Warszawa, Kalwaria Pacławska-Arłamów-Prze
myśl, Biecz-Kobylanka-Ciężkowice-Kąśna Dolna, 
Zakopane). Imprezy i wycieczki cieszą się dużą 
popularnością wśród członków naszego Związku 
i nie tylko. Ogółem z tej formy działalności sko
rzystało 700 osób. 

Oprócz działalności statutowej przy Związku 
działa Klub Trzeciego Wieku zorganizowany wraz 
z Miejską i Powiatową Biblioteką w Kolbuszowej 
w okresie jesienno-zimowym tj. od października 
do maja następnego roku. W 2016 roku zorgani
zowano osiem spotkań klubowych o różnej te
matyce - zdrowotnej, kulinarnej, kulturalnej itp., 
w których uczestniczyło 181 osób. Członkowie 
Klubu i sympatycy spotykają się raz w miesiącu 
w Bibliotece. 

W ramach działalności Klubu Trzeciego 
Wieku powstała grupa folklorystyczna "ZIEMIA 

PODKARPACKA ", która liczy 20 osób. Grupa 
folklorystyczna uświetnia imprezy organizowane 
przez nasz Związek. Uczestniczy w życiu kul
turalnym Gminy i Powiatu kultywując tradycje 
folklorystyczne regionu. W swoim repertuarze 
posiadają piosenki biesiadne, kolędy i mało znane 
pastorałki. Swoimi występami integruje seniorów 
z zaprzyjaźnionych Kół w województwie podkar
packim. Choreografem grupy jest pani Krystyna 
Mazurkiewicz, muzykiem pan Jarosław Mazur. 

Działalność Związku oraz Klubu nie byłaby 
możliwa gdyby nie dobra współpraca Zarządu 
Związku z Posłem RP - Zbigniewem Chmielow
cem, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 
- Bogdanem Romaniukiem, Starostą Kolbuszow
skim - Józefem Kardysiem, Burmistrzem Kol
buszowej - Janem Zubą, Dyrektorem Biblioteki 
- Andrzejem Jagodzińskim, Dyrektorem Domu 
Kultury - Wiesławem Sitko, ks. Proboszczem -
Lucjanem Szumierzem oraz zakładami i osobami, 
które wspierają naszą działalność. Wszystkim za 
pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy. Zarząd 
Związku serdecznie zaprasza chętnych SENIO
RÓW do uczestnictwa w organizowanych impre
zach i spotkaniach. 

Przewodnicząca Zenona Chodorowska 
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�eby Polska była Polskq ... 

Jan Pietrzak w Kolbuszowej 
Po raz kolejny Miejski Dom Kultury 

w Kolbuszowej, kierowany przez dyr. Wie
sława Sitko, upamiętnił rocznicę wpro
wadzenia stanu wojennego. Tym razem 
poprzez wspaniały występ artysty kaba
retowego Jana Pietrzaka oraz zorganizo
wanie wystawy podziemnych publikacji. 
Także dokumentów z tamtego okresu. 

Hasło „Nie ma wolności bez wesołości" jest ży
ciowym mottem Pietrzaka. 

tytuł "Żeby Polska była Polską". Zawsze był nie
zwykle odważny. Wielokrotnie podpadał władzom 
PRL. Był inwigilowany przez SB. Funkcjonariusze 
tych służb wytworzyli na jego temat olbrzymią 
ilość dokumentów, które dziś znajdują się w ar
chiwach IPN. Jak wielokrotnie podkreśla - esbecja 
napisała mi najlepsze recenzje. Podczas występu 
w Kolbuszowej często wspominał o nich a nawet 
cytował niektóre. Obecni na sali mieli znakomity 
ubaw. Dostało się też liderom Platformy Obywa
telskiej, których satyryk kojarzy z postkomuną. 
Nie krył pretensji również do obecnych władz 
PiS, choćby z tego powodu, że nie zapraszają go 
do telewizji . . .  

Komentowanie dawnych i obecnych wyda
rzeń politycznych, przeplatał piosenkami. Jak zwy
kle śpiewał i grał na ulubionej gitarze klasycznej. 
Wspierali go muzycy Kabaretu pod Egidą. Sala 
biła brawa. Nie obeszło się bez bisów. Na koniec, 
podziękowania za przyjazd, życzenia oraz upo
minki, wręczyli mu przedstawiciele miejscowych 
władz-burmistrz Jan Zuba i starosta JózefKardyś. 

Z sali widowiskowej większość obecnych 
przeszła do galerii „Pod Trąbami", gdzie można 
było obejrzeć wystawę przypominającą stan wo
jenny w Polsce. Otworzył ją przewodniczący od
działu kolbuszowskie-
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Przypomnienie osoby J. Bandury, ucznia ZSR 
w Weryni, represjonowanego w stanie wojennym. 
Artykuł St. Gorzelanego w „Przeglądzie Kolbu
szowskim". 

towanych na wystawie „nielegalnych" wydaw
nictwach, w tym ulotkach, gazetkach i znaczkach 
pocztowych, z lat 80 - tych, pochodzących z jego 
rodzinnej kolekcji. Cenne pamiątki zaprezento
wał też Piotr Bujak, syn opozycjonisty Stanisława 
Bujaka z Kolbuszowej. Historię „Solidarności" w 
Zespole Szkół Zawodowych przypomniał były 

ZBRODNIA 
KATYNSKA I 
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Jan Pietrzak to jeden z najwybitniejszych 
i najbardziej popularnych satyryków w Polsce. 
Niestety, należący już do starszego, odchodzą
cego pokolenia. Jest rodowitym warszawiakiem. 
Urodził się w 1937 roku. Pamięta więc okupantów 
niemieckich i radzieckich. Przez całe życie był 
w opozycji do komuny. Jest zresztą do dziś. Do 
wszystkiego co trąci tamtym systemem, a więc i 
do tzw. postkomuny w III RP. Był twórcą dwóch 
znanych kabaretów: studenckiego w Hybrydach i 
Kabaretu pod Egidą. Ułożył tysiące monologów, 
felietonów oraz piosenek. Najbardziej znana nosi 

go Regionu Rzeszow
skiego NSZZ „Solidar
ność" Jan Skowroński. 
Będący zarazem przed
stawicielem redakcji 
Miesięcznika Powiato
wego „Przegląd Kolbu
szowski", sprawujące
go honorowy patronat. 
Po nim głos zabrał 
pasjonat historii miasta 
i regionu, znany kolbu
szowski kolekcjoner 
Andrzej Wesołowski. 
Opowiedział o prezen-
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Wystawę otwiera J. Skowroński (pierwszy od prawej), szef kolbuszowskiej „Solidarności". 

Niektóre z prezentowanych publikacji podziem
nych dotyczyły zbrodni ZSRR w Katyniu. 

nauczyciel Leonard Fryc. 
Podczas zwiedzania wystawy, podobnie jak 

rok temu, słychać było głosy wyrażające potrzebę 
publikacji na temat stanu wojennego w mieście 
Kolbuszowej i na terenie powiatu. Warto by było 
zachęcić osoby zaangażowane w różne formy wal
ki z komuną do napisania choćby krótkich wspo
mnień. Do zeskanowania dokumentów, fotografii 
oraz innych pamiątek z tamtego okresu. Kiedyś 
byłby to bardzo cenny materiał źródłowy. Łatwo 
dostępny dla wszystkich zainteresowanych ostat
nim, schyłkowym okresem komuny na naszym 
terenie. 

Benedykt Popek 
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Spotkanie Opłatkowe w Majdanie Królewskim 

Spore grono osób uczestniczyło w Spotkaniu 
Opłatkowo-Noworocznym, zorganiwwanym w 
piątek (20 stycznia), w restauracji „Pod Koroną" w 
Majdanie Królewskim. 

Spotkanie Opłatkowa - Noworoczne zostało zorgani
zowane przez Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwo
ści z Kolbuszowej. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. 
W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Zbigniew 
Chmielowiec - poseł RP, Zdzisław Pupa -senator RP, Mariusz 
Bednarz - przedstawiciel Marszałka Województwa Podkar
packiego Władysława Ortyla, Maciej Szymański _ dyrektor • Spotkanie Opłatkowa-Noworoczne w Majdanie Królewskim. T Jfystęp jasełkowy. 
Oddziału Podkarpackiego PFRON, Ewa Draus - radna Sej
miku Województwa Podkarpackiego, księża, a także samorzą
dowcy z powiatu kolbuszowskiego oraz sympatycy Prawa i 
Sprawiedliwości. 

Spotkanie rozpoczął występ jasełkowy przygotowany 
przez mieszkańców Majdanu Królewskiego. Po nim nastąpiło 
wspólne łamanie opłatkiem i składanie noworocznych życzeń. 
Podczas uroczystości zbierane były środki na rehabilitację 
Natalii z Woli Raniżowskiej, która w 2014 roku uległa po
ważnemu wypadkowi. W sumie na ten cel uzbieranych zostało 
151 O zł. Pieniądze zostały już przelane na konto Fundacji 
,,Żyć jak dawnej". 

Opr. B. Żarkowska 

Gala Finałowa „Krze szowskie 
Kolędowanie 20 I 7" 

W niedzielę (5 lutego), w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Krzeszowie, odbyła się Gala Finałowa X Międzypowiatowego 
Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych „Krze
swwskie Kolędowanie 2017". Podczas tej uroczystości Grupa 
Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Podkarpacka" z Kolbusw
wej zajęła 111 miejsce. 

W eliminacjach wzięli udział uczestnicy z sześciu powiatów: niżań
skiego, leżajskiego, stalowowolskiego, rzeszowskiego, biłgorajskiego i 
kolbuszowskiego. 
W sumie zapre
zentowali oni 141 
utworów. Podczas 
eliminacji kolbu
szowska Grupa 
Folklorystyczna 
Seniorów „Zie
mia Podkarpacka" 
uplasowała się na 
trzecim miejscu. 
Występujących 
oceniała komisja 
konkursowa w 
składzie: Bartek 
Caboń - Przewod
niczący, Ewa Pac -
Majkut - Członek 
oraz Radosław Pa
wełka - Członek. 

Przegląd odbył się pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP 
Jerzego Paula, Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wójta Gminy 
Krzeszów Stanisława Nowakowskiego, którzy ufundowali nagrody i statuetki 
dla Laureatów. 

PZIEiR Kolbuszowa 

Grupa Folklorystyczna Seniorów „Ziemia Podkarpacka" 
z Kolbuszowej podczas występu. 
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z życia Przedszkola Niepublicznego 
pw. świętego Józefa w Kolbuszowej 

WIZYTA PANI ZIMY 

Nr 28 1 

Tuż po feriach do Przedszkola Niepublicznego pw. Św. Józefa zawitała Pani Zima w ludzkiej postaci. Dzieci od razu ją rozpoznały po białej sukni, 
futerku i futrzanej czapce. Przedszkolaki wraz z Panią Zimą wspólnie bawiły się w zabawy przygotowane przez gościa. Razem wykonywały doświadczenia 
związane z wodą i lodem. Dzieci podziwiały kolorowe lodowe kule, zastanawiały się, dlaczego woda nie wypływa z butelki, gdy ta jest przykryta tylko 
cienkim bandażem, czy też jak to się dzieję, że woda w szklance przykrytej kartką papieru i odwrócona do góry dnem nie wylewa się itp. Pani Zima zaprosiła 
przedszkolaki do tego by próbowały wcielić się w architektów i zaprojektowały dla niej pałac. Pani Zima miała bardzo trudny wybór, oj trudny. 

Wizyta Pani Zimy w przedszkolu, połączona z wykonywaniem doświadczeń z udziałem wody i lodu oraz licznymi zabawami. 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W PRZEDSZKOLU 

7 lutego, już po raz 13. w Polsce, obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Z 
inicjatywy p. Anety przedszkolaki w całym kraju włączyły się w akcje pn. ,,Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu" w ramach międzynarodowego pro
jektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury". 

Jako że dzieci coraz wcześniej sięgają po laptop, tablet czy komórkę, warto rozmawiać o bezpiecznym Internecie z dziećmi w wieku przedszkolnym, 
aby stał się on bezpiecznym narzędziem do zabawy i nauki. Akcji przyświecało motto: ,,Lepiej zapobiegać, niż leczyć". 

Przez cały tydzień przedszkolaki uczestniczyły w szeregu zabaw, pogadanek, seansach filmowych. Wspólnie budowały komputery, zaznajamiały 
się z klawiaturą, tworzyły sieć internetową, opracowywały kodeks bezpiecznego Internetu, słuchały opowiadania o tym jak należy korzystać z Internetu, 
zapoznały się z serwisem Necio.pl, a także oglądały wybrane bajki animowane pt. ,,Owce w sieci". Każdy przedszkolak otrzymał naklejki potwierdzające 
udział w akcji otrzymane od Polskiego Centrum Programu Safer Internet, które tworzy Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja 
Dajemy Dzieciom Siłę. 

Przez cały tydzień przedszkolaki uczestniczyły w szeregu zabaw, pogadanek oraz seansach filmowych w ramach obchodzonego DEI. 
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DZIEŃ BABCI I DZIADZIA 

Dnia 14 stycznia br. przedszkolna społeczność przeżywała ważną uroczystość: ,,Dzień Babci i Dziadka". Przedszkolaki wraz z wychowawcami przy
gotowały dla Szanownych Gości „Jasełka". Mali aktorzy recytowali wiersze, śpiewali kolędy i wesołe piosenki. W rolę św. Rodziny wcielili się Państwo 
Frontowie - rodzice naszej przedszkolanki, a Jezuskiem została ich maleńka córeczka. Dzieciaki swoją grą wywołały u wielu łzy wzruszenia. Potem były 
życzenia, prezenty, poczęstunek i wspólna zabawa karnawałowa pod przewodnictwem wodzirejów. 

Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a Szanowni Goście ze wzruszeniem odbierali czule słowa nagradzając występujących aktorów brawami. 

Muzyka wyśmienita jak łąckie owoce ! 
Koncert Noworoczny A .O .  20 1 7 + 

Jak co roku Uuż od dwunastu lat) mieszkań
cy Kolbuszowej i tym razem szczelnie wypełnili 
salę widowiskowo-sportową Liceum. Wydarze
niem muzycznym, które zgromadziło bez mała 
jedną dziesiątą mieszkańców miasta nad Nilem 
był niedzielny (29 stycznia) Koncert Noworoczny 

20 I 7 r. Już tradycyjnie w koncercie biorą udział 
dwie orkiestry, kolbuszowska i jej gość. W tym 
roku po raz drugi w historii tych koncertów go
ściliśmy Orkiestrę Dętą im. Tadeusza Moryto z 
Łącka. Zespół nie tylko pięknie grający ale też 
rewelacyjnie prezentujący się na scenie w regio
nalnych strojach Górali Białych. Dyrygentem 
orkiestry (od bez mała trzydziestu) lat jest ppłk 
dr hab Stanisław Strączek, na co dzień dyrygent 
Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicz
nej z Nowego Sącza. Orkiestrę Łącką prowadzi 
z pasją i umiłowaniem swojej małej ojczyzny. 
Zespół zagrał doskonale. Słychać, że się ciągle 
rozwija, doskonali swoje brzmienia. Gra bardzo 
subtelnie, pięknie, miękko, po angielsku brzmią in-

strumenty blaszane. Słychać że zespół dużo czasu 
spędza w studiu i na próbach. Realizacja nagrań to 
następna pasja dyrygenta, czego owocem są licz
ne nagrania płytowe. Przy świetnych Łączanach 
bardzo dobrze wypadły kolbuszowskie dęciaki 
Krzysztofa Kłody. Stanisław Strączek stwierdził że 

jest to bardzo dobra or
kiestra. Uznanie ze stro
ny tej klasy dyrygenta na 
pewno satysfakcjonuje 
i nobilituje. Orkiestra 
Dęta Miejskiego Domu 
Kultury w Kolbuszo
wej gra inaczej, cechą 
charakterystyczną jej 
małego składu jest wy
jątkowo mocne brzmie
nie. Dzięki uprzejmości 
Barbary Klag, Dyrektor 
Stowarzyszenia Sądec-

kiej Grupy Producen
tów Owoców i Warzyw 
„Owoc Łącki", świetna 
jak co roku publiczność 
miała okazję spożyć 
wyśmienite produkty 
ich ziemi. Znakomite 
jabłka i soki rozeszły się 
błyskawicznie! Publicz
ność świetnie zniosła 
niedogodności prowizo-
rycznej sali koncertowej 
jakim jest hala sportowa 
i do końca uczestniczyła 
w tak zawsze oczekiwa-

nym przez nią maratonie muzycznym. Zasłużone 
gratulacje dyrygentom i solistom przekazali Jan 
Zuba Burmistrz Kolbuszowej i Krzysztof Wilk 
Przewodniczący Rady Miejskiej. Publiczność po
dziękowała obu orkiestrom brawami na stojąco ! 
Sposób organizacji i realizacji koncertu docenił 
jego pomysłodawca Poseł Zbigniew Chmielowiec 
i dyrygent gościnnej orkiestry. Łezka zagościła w 
oku Księdza Dziekana Kazimierza Osaka, który 
przed laty swą duszpasterską pracę jako wikary 
zaczynał wśród Łąckich Górali. Z Łącka pocho
dził Proboszcz Parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Kolbuszowej Ks. Antoni Dunajecki, niezwykle 
zasłużony w dziejach parafii. Jego pracowitość 
i zdolności organizacyjne pozwoliły przebudować i 
rozbudować (lata 20-30 XX wieku) kolbuszowską 
świątynię i budynki parafialne, przez co stała się 
bardziej dostosowana dla potrzeb wiernych. 

Materiał MDK Kolbuszowa 
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Do ETNOdzieła z igłą 
i nitką !  

Skansen w Kolbuszowej zaprasza na 
nowy cykl warsztatów szycia i haftu inspi
rowany dawną regionalną modą. W zaję
ciach mogą wziąć udział amatorzy, jak i 
krawcowie poszukujący niebanalnych 
rozwiązań. 

Zajęcia odbędą się w lutym i marcu w skan
senowej szkole z Trzebosi w godz. 10.00- 13.00. 
Poprowadzi je doświadczona krawcowa i hafciarka 
Anita Ryba. W programie: 

11 lutego - szycie i haftowanie chusteczki, 
25 lutego - szycie fartuszka, 

11 marca - haftowanie fartuszka, 
25 marca - szycie i haftowanie na wybranej 

tkaninie. 
Cena biletu: 25 zł/spotkanie. 
Muzeum zapewnia wszystkie niezbędne ma

teriały do pracy. 
Zapisy: tel.: 17 227 12 96, e-mail: sekreta

riat@muzeumkolbuszowa.pl 
Przy zapisach należy wskazać wybrane daty 

warsztatów. Można wziąć udział w pojedynczych 
spotkaniach. 

Szukamy młodych badaczy 
Muzeum Kultury Ludowej w Kol

buszowej organizuje konkurs „Kultura 
wsi. Moja kultura" dla gimna.jalistów i 
młodzieży ponadgimnazjalnej. Uczniowie 
będą wcielać się w rolę badaczy i opowia
dać o wsi za pomocą tradycyjnych i nowo
czesnych środków. 

„Kultura wsi. Moja kultura" to konkurs 
przeznaczony dla gimnazjalistów i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych z całego województwa pod
karpackiego. Ich zadaniem jest przygotowanie 
pracy na temat wybranego elementu kultury wsi. 
Mogą one być poświęcone zarówno tradycji, jak 
i współczesności - miejscowym, wydarzeniom, 
osobom, zwyczajom, muzyce . . .  Wszystkiemu, co 
młodym ludziom wydaje się ważne. Praca może 
mieć formę eseju, filmu, reportażu radiowe
go, prezentacji multimedialnej lub cyklu zdjęć. 
Można ją przygotować samodzielnie lub w gru
pie. Najlepsi wygrają nagrody rzeczowe, a klasy 
laureatów wezmą udział w wycieczce do Parku 
Etnograficznego Muzeum Kultury Ludowej w 
Kolbuszowej. 

Dzisiejsza wieś w porównaniu z tą sprzed 25 

W dniu 1 7  stycznia zmarł 
w wieku 84 lat 

JÓZEF WILK 
długoletni członek OSP Domatków, 

sołtys wsi, działacz społeczny 

Cześć Jego Pamięci 
Burmistrz i Radni Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 

Panu 

KRZYSZTOFOWI WILKOWI 
Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Zarząd i pracownicy 
ZGKiM sp. z o.o. w Kolbuszowej 

lat to dwa różne światy. Zmieniło się wszystko: 
zwyczaje, język, to, jak ludzie mieszkają, jak pra
cują, jak się ubierają, czego słuchają, co czytają . . .  
O ile o dawnej wsi naukowcy i muzealnicy wiedzą 
już dość dużo, o tyle wieś współczesna ciągle jest 
nie do końca zbadanym lądem, który aż prosi się 
o nowych odkrywców. 

Chcielibyśmy, żeby w tej roli wystąpili naj
lepsi badacze - ludzie młodzi, obeznani z nowo
czesnymi mediami, umiejący szybko wyszukiwać 
informacje i dzielić się nimi. Jednym słowem: 
chcemy, żeby odkrywcami współczesnej wsi 
byli uczniowie szkól gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych z terenu województwa podkar
packiego. 

Zgłoszenia można przesyłać do 15 kwietnia 
2017 roku. Szczegółowe informacje na www.mu
zeumkolbuszowa.pl 

Patronem konkursu jest Marszałek Woje
wództwa Podkarpackiego. Naszymi partnerami 
przy organizacji konkursu są: Podkarpacki Ośro
dek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz 
podkarpacki oddział Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa. 

Panu 

KRZYSZTOFOWI WILKOWI 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Radni Rady Miejskiej w Kolbuszowej 

Panu 

KRZYSZTOFOWI WILKOWI 
Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TATY 
składa 

Kolbuszowskie 
Koło Kobiet 

BURMISTRZ 
KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE: 
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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 2016r., poz. 2 147 ze 
zmian.) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

BURMISTRZ 
KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE: 
ż e  n a  tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 

ZOSTAŁ WYWIESZONY 
zgodnie z art. 35 ust. I ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. z 20 16r. poz. 2147) wykaz 
nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, 
przeznaczonych do oddania w najem. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

Rodzinie zmarłego 

ŚP. JERZEGO KUBISIA 
wyrazy współczucia 

składają 
Burmistrz Kolbuszowej i Pracownicy 

Urzędu Miejskiego 

Panu 

KRZYSZTOFOWI WILKOWI 
Przewodniczącemu 

Rady Miejskiej w Kolbuszowej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 
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SERWIS INFORMACYJ NY 
U RZĘDU M IEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

Wizyta minister Anny Zalewskiej 
w Kolbuszowej 

+ 
W środę 15 lutego br. w Kolbuszowej 

odbyła się konferencja „ Wdrażanie refor
my edukacji na Podkarpaciu" z udziałem 
Anny Zalewskiej Minister Edukacji Na
rodowej. 

Wizyta w naszym mieście rozpoczęła się od 
spotkania z burmistrzem Kolbuszowej w Urzędzie 
Miejskim. 

Konferencja od
była się w budynku 
Fundacji na Rzecz Kul
tury Fizycznej i Sportu. 
Uczestniczyli w niej 
również: posłowie Zbi
gniew Chmielowiec 
oraz Kazimierz Moskal, 

Ewa Leniart Wojewo
da Podkarpacki, Wła
dysław Ortyl Marszałek 
Województwa Podkar
packiego, Małgorzata 
Rauch Podkarpacki 

wej oraz zaproszeni samorządowcy i dyrektorzy 
szkół z powiatów: kolbuszowskiego, niżańskiego, 
tarnobrzeskiego, mieleckiego, ropczycko-sędzi
szowskiego. Konferencja była okazją do dyskusji 
pomiędzy samorządowcami i dyrektorami szkół a 
Panią minister na temat wdrażanej reformy edu

kacyjnej. 
A 

I 
Kuratorium 

• > Oświaty 
)/ w Azes.lOu.de 

Ostatnim punktem wizyty 
minister było spotkanie z dyrek
cją, nauczycielami oraz ucmiami 
szkoły Podstawowej w Weryni. 
Pani dyrektor Agata Świętek 
pokazała rozbudowany budynek 
szkoły, przedszkola oraz nową 
salę gimnastyczną. Uczniowie 
przygotowali krótki występ ar
tystyczny. 

Pani minister przekaza
ła tablicę multimedialną, piłki 
oraz pomoce dydaktyczne dla 
przedszkola, a także wpisała się 
do księgi pamiątkowej. 
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Koncert Noworoczny Y 
Orkiestra Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej pod 

dyrekcją Krzysztofa Kłody oraz Orkiestra Dęta im. Tadeusza 
Moryto w Łącku pod dyrekcją Stanisława Strączka wystąpiły na 
tegorocznym Koncercie Noworocznym. W niedzielę 29 stycznia 
na hali sportowej kolbuszowskiego Liceum Ogólnokształcącego 
dla licznie zgromadwnej publiczności zagrali świqteczne,.filmo
we i karnawałowe utwory. 

Nr 281 

Koncert miał charakter charytatywny gdzie wolontariusze regionalnej 
Fundacji Rozwoju „Serce" zbierali pieniądze na leczenie chorych dzieci z 
naszego terenu. 

Podczas koncertu zabrzmiały kolędy oraz muzyka, klasyczna i rozryw
kowa. Umiejętności wokalne zaprezentowali soliści obu orkiestr: Mariola 
Nycek, Monika Haptaś, Tomasz Lenart oraz Anna Gromala, Małgorzata 
Duda, Iwona Gałysa, Rafał Talarczyk, Marcin Wnęk. Na scenie wystąpiły 
dzieci z grup tanecznych Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej. Koncert 
poprowadziła dziennikarka Radia Rzeszów Elżbieta Lewicka. Na zakończenie 

Wieczorny koncert otworzył Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz wręczono kwiaty soliStom oraz dyrygentom. 

Krzysztof Wilk Przewodniczący Rady Miejskiej, którzy serdeczni przywitali 
mieszkańców i zaproszonych gości na 
czele z posłem Zbigniewem Chmie
lowcem, Bogdanem Romaniukiem 
Wicemarszałkiem woj. Podkarpac
kiego, Ks. Dziekanem Kazimierzem 
Osakiem, Ks. Dziekanem Janem Pęp
kiem, Ks. Proboszczem Lucjanem 
Szumierzem a także ks. doktorem 
Piotrem Potyrałą z Caritas Diecezji 
Rzeszowskiej odpowiedzialnego za 
Centrum Promocji Obszarów Natura 
2000 w Budach Głogowskich. Nie 
zabrakło również dyrektorów insty
tucji, szkół, przedszkoli oraz samo
rządowców z terenu gminy i powiatu 
kolbuszowskiego. 

Straż Miejska w Kolbuszowej zwraca uwagę 
Straż Miejska w Kolbuszowej zwraca uwagę, 

że panujące ostatnio warunki pogodowe nakła
dają na właścicieli posesji, ich administratorów 
i zarządców określone obowiązki. Zgodnie z art. 
5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U.2012.391) oraz paragrafem 4a ust. I Uchwa
ły nr XX.V /344/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej 
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Kolbuszowa osoby te zobowiązane są do uprząt
nięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż granicy posesji 
i bezpośrednio do niej przylegających. Uprząt
nięte błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia 
winny być złożone w miejscu nie powodującym 
zakłócania ruchu pieszych lub pojazdów. Nie wy-

konywanie tych obowiązków stanowi wykroczenie 
z art. 117 par. 1 k.w. w zw. z art. 10 ust. Ust. 2 i 
2a w/w ustawy i jest zagrożone karą grzywny lub 
karą aresztu. 

Przypominamy równocześnie, że w sytuacji 
wystąpienia niekorzystnych warunków atmosfe
rycznych, które mogą spowodować uszkodzenie 
obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia 
lub środowiska, właściciele i zarządcy oraz admini
stratorzy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecz
nego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z 
art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z 
późn. zm.).W szczególności do obowiązków wła
ścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan 
techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do 

przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający 
na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczno
ści odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje 
także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i 
śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu 
osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku. 
Zaniechanie podjęcia odpowiednich działań naraża 
wspomniane osoby na odpowiedzialność karną z 
art. 91a tejże ustawy. Minimalna grzywna w tym 
przypadku wynosi l OOO zł. Trzeba jednocześnie 
pamiętać, że w przypadku zaistnienia faktycznych 
szkód w mieniu, zdrowiu bądź życiu innych osób 
grozi odpowiedzialność z art. 415 kodeksu cywil
nego oraz ewentualna odpowiedzialność karna 
art. 155 kk, 156 par.2 k.k. lub art. 157 par. 3 k.k. 
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Tłumy gimnazjalistów 
na „Aktywnej środzie" 

Środowe spotkanie otworzył Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Fot. B. Żar
kawska 

Uczniowie klas trzecich gimna;jów 
z terenu powiatu kolbuswwskiego gościli 
w kolbuszowskim Liceum Ogólnokształ
cącym, Zespole Szkól Technicznych w 
Kolbuszowej oraz Centrum Kształcenia 
Praktycznego w środę (8 lutego). Mlo
dzież poznawala ofertę edukacyjną placó
wek ponadgimna;jalnych, znajdujących 
się w powiecie kolbuswwskim. 

szkół .  Było więc 
b a r d z o  s ł o d k o  
(warsztaty cukier
nicze organizowane 
przez Zespół Szkół 
Agrotechn iczno
-Ekonomicznych w 
Weryni), kolorowo 
(aranżacja i dekora
cja stołów - ZSAE 
Werynia), OWOCOWO 

(zajęcia z carvingu 

Zajęcia z dekoracji i aranżacji stołów - ZSAE z Weryni. 

Gwarno i tłumnie było w środowe przed
południe w kolbuszowskim liceum. Wszystko za 
sprawą gimnazjalistów, którzy przybyli do Kolbu
szowej, aby na własne oczy zobaczyć i na własne 
uszy usłyszeć, co oferują im szkoły ponadgimna
zjalne w naszym powiecie. Młodzież serdecznie 
przywitał Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś 
wraz ze swoim zastępcą Wojciechem Cebulą oraz 
Zarządem Powiatu. - Drodzy uczniowie, dzisiaj 
gościcie w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. 
Przygotowaliśmy dla was wiele ciekawych zajęć, 
dzięki którym lepiej poznacie ofertę edukacyjną 
naszych placówek. Korzystajcie i czerpcie z tego, 
że tu jesteście jak najwięcej. Jednocześnie zapra
szam was serdecznie do naszych ponadgimnazjal
nych - zakończył Starosta Kolbuszowski. 

_ ZSAE w Weryni), Uczniowie podczas środowej akcji. 

Moc wrażeń i atrakcji 

Młodzież gimnazjalna na brak atrakcji pod
czas „Aktywnej Środy" z pewnością nie mogła 
narzekać. Czekały na nią bowiem różnorakie 
warsztaty i zajęcia przygotowane przez każdą ze 

muzycznie (występ 
zespołu Concordia z 
ZSAE w Weryni) i 
niebanalnie (warsz
taty artystyczne  
- ZSAE Wery
nia). Nie zabrakło 
także warsztatów 
bi o I ogiczno-che
micznych, przygo
towanych przez na
uczyciel i i uczniów 
Liceum Ogólno
kształcącego oraz 
pracowników URz 
Wydziału Biotech
nologii, zajęć polo Gimnazjaliści w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii 
nistyczno-historycz- ffytwarzania. 
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Zajęcia informatyczne w ZST 

Rozgrywki sportowe. 
nych, jak również warsztatów naukowych z fizyki. 
Miłośnicy sportu natomiast mogli wziąć udział w 
rozgrywkach sportowych w siatkówce oraz uczest
niczyć w strzelectwie sportowym. Najlepsi w roz
grywkach sportowych otrzymali okazałe puchary, 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kol
buszowej. Lśniące statuetki trafiły do gimnazjali
stów z Widełki, którzy zajęli I miejsce, uczniów 
Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej - zdobywców 
II miejsca oraz młodzieży z Gimnazjum nr I w 
Kolbuszowej - laureatów III miejsca. Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy. 

Warsztaty polonistyczna-historyczne. 

Sportowo i prak
tycznie 

Chętni uczniowie 
natomiast odwiedzili 
Regionalne Centrum 
Transferu Nowocze
snych Technologi i  
Wytwarzania w Kol-

Studio fryzur w Zespole Szkól Technicznych 
w Kolbuszowej. 
zawody odbywały się w trzech kategoriach wago
wych: 65 kg, 80 kg, powyżej 80 kg. 

Wszyscy gimnazjaliści biorący udział w 
środowej akcji promującej nasze szkoły ponad
gimnazjalne mieli zapewniony gorący posiłek oraz 
napoje, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 
Kolbuszowej. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy 
za udział i zapraszamy do naszych szkół ponad-

buszowej, które mieści gimnazjalnych! 

się w budynku Centrum Barbara Żarkowska 
Kształcenia Praktycz-
nego. Tam zostali opro-
wadzeni po poszcze-
gólnych laboratoriach. 
Dzięki temu młodzież 

mogła zobaczyć na jakich urządzeniach uczniowie 
zdobywają praktyczne umiejętności. Z kolei w 
ZST na gimnazjalistów czekało „Studio Fryzur", 
w którym można było podejrzeć przy pracy począt
kujące fryzjerki. Gimnazjaliści mogli też uczest
niczyć w turnieju gier komputerowych, zajęciach 
z mechatroniki oraz nauce techniki wydruku 30. 
Nauczyciele wychowania fizycznego ZST z kolei 
zadbali, aby gimnazjaliści mogli popisać się swoją 
sprawnością fizyczną, biorąc udział w wyciskaniu 
na ławeczce czy wykonywaniu „brzuszków". Mini 

Panu 

KRZYSZTOFOWI WILKOWI 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Starosta, Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady oraz Radni 

Powiatu Kolbuszowskiego 

Zmiany w ochronie drzew i krzewów � 
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują 

nowe przepisy związane z usuwaniem 
drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany 
dotyczą właścicieli prywatnych posesji, 
którzy bez zezwolenia mogą wyciąć drze
wa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to 
związane z prowadzoną przez nich dzia
łalnością gospodarczą. 

Poniżej znajdują się najważniejsze zmiany 
wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249): 

- zezwolenie na usunięcie drzew rosnących 
w pasie drogowym dróg publicznych nie podlega 
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska; 

- na usunięcie drzew lub krzewów nie jest 
wymagane uzyskanie zezwolenia w odniesieniu 

do: drzew lub krzewów (bez względu na wymiary 
i gatunek), które rosną na nieruchomościach sta
nowiących własność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, 

- drzew lub krzewów usuwanych w celu 
przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użyt
kowania rolniczego, 

- krzewu albo krzewów rosnących w skupi
sku o powierzchni do 25 m2, 

- drzew, których obwód pnia na wysokości 
130 cm nie przekracza: 

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, 
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, 
klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego, 

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatun
ków drzew. 

Wszystkie sytuacje, w których nie jest wy-

magane zezwolenie zawiera art. 83fust. 1 ustawy 
o ochronie przyrody. 

Dodatkowo rada gminy w drodze uchwały 
może wprowadzić inne odstępstwa od konieczno
ści uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów. Przy sporządzeniu projektu uchwały 
rada gminy zapewnia możliwość udziału społe
czeństwa, na zasadach i w trybie określonych w 
ustawie z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce
nach oddziaływania na środowisko. 

Odstępstwa od obowiązku uzyskania zezwo
lenia na wycinkę drzew i krzewów nie wyłączają 
stosowania odrębnych przepisów (np. dotyczą
cych ochrony zabytków, obszarów chronionych, 
ochrony gatunkowej itp.), w tym konieczności 
uzyskiwania stosownych zezwoleń. 
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z obrad sesji Rady Powiatu Kolbuszowskiego + 
We wtorek (31 stycznia), w auli 220 

Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej 
odbyła się XXY Sesja V Kadencji Rady 
Powiatu w Kolbuswwej. Podczas tego 
posiedzenia radni m.in. wysłuchali spra
wozdania Starosty o stanie bezpieczeń
stwa i porządku publicznego w powiecie 
oraz podjęli kilka uchwal. Szczegóły po
niżej. 

Bezpieczeństwo w powiecie 

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu 
Kolbuszowskiego radni wysłuchali sprawozda
nia Starosty o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w powiecie, obejmującego 2016 rok. 
Przedstawił je Robert Trętowicz - inspektor ds. 
zarządzania kryzysowego. Z przedstawionej in
formacji wynikało, że w ubiegłym roku Komisja 
Bezpieczeństwa i Porządku zajmowała się m.in. 
oceną zagrożeń pożarowych oraz miejscowych 
zagrożeń, zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i 
młodzieży podczas wypoczynku oraz oceną sta-

nu zagrożenia epizootycznego na terenie powiatu 
(czyli masowego występowania na określonym 
terenie i w określonym czasie zachorowań zwie
rząt na chorobę zakaźną). Komisja w 2016 roku 
zajmowała się również tematem dotyczącym orga
nizacji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
Światowych Dni Młodzieży. Na terenie powiatu 
kolbuszowskiego podczas ŚDM w dniach od 20 
do 25 lipca przebywało w sumie 161 pielgrzymów. 

Pielgrzymi zatrzy
mali się w gmi
nach: Kolbuszowa, 
Niwiska i Cmolas. 
Grupa hiszpań
ska przebywała w 
gminie Niwiska, 
w tym z Wenezu
eli przyjechały 4 
osoby, Ekwadoru -
17 osób, Hiszpanii 
- 21 osób. Grupa 
francuska i ukra
ińska zatrzymała 
się w gminie Kol
buszowa, z czego 
52 osoby stanowi
li Francuzi, zaś 20 

osób przyjechało z Romanowa na Ukrainie oraz 
22 osoby z Rohatynia (Ukraina). Grupa angloję
zyczna natomiast stacjonowała w gminie Cmolas, 
gdzie gościło 7 osób ze Stanów Zjednoczonych i 
18 z Kanady. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pielgrzymom na terenie powiatu kolbuszowskiego 
Komenda Powiatowa Policji w Kolbuszowej spo
rządziła plan zabezpieczenia ŚDM, który został 
zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Rzeszowie. W sumie na terenie woje
wództwa podkarpackiego podczas Światowych 
Dni Młodzieży przebywało ok. 3,5 tys. pielgrzy-

mów z 40 krajów, natomiast w dniach od 1 8  do 25 
lipca przez teren Podkarpacia przemieściło się ok. 
I 00 tys. pielgrzymów z samej Ukrainy. 

Dla bezrobotnych 

Jedną z uchwał podjętych przez radnych, na 
styczniowym posiedzeniu, była również uchwała 
dotycząca zatwierdzenia i wyrażenia zgody na 
realizację projektu pn. ,,Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie kolbuszow
skim" w ramach Programu Operacyjnego Wie
dza Edukacja Rozwój 2014-201 O, tzw. PO WER. 
Projekt ten realizowany jest od stycznia br. do 30 
czerwca 2018 roku. Jego wdrożeniem i przepro
wadzeniem zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy w 
Kolbuszowej. Szacowana wartość projektu wynosi 
2 566 632 zł. 

Nadanie statutu dla SP ZOZ 

Podczas styczniowego posiedzenia podjęta 
została również uchwała w sprawie nadania statutu 
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opie
ki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Nowy statut jest 
dokumentem jednolitym, jego treść uwzględnia 
jedynie dotychczas już wprowadzone uchwała
mi Rady Powiatu przepisy. Pozwoli to zarówno 
pacjentom, kierownictwu szpitala jak i innyrm 
zainteresowanym podmiotom na to, by korzystając 
z jednego dokumentu zamiast kilku, mieć pełną 
wiedzę na temat zasad funkcjonowania szpitala 
jego struktury, zasad kierowania jednostką i go
spodarki finansowej. 

Tryb podejmowania tego typu uchwał wpi
suje się w schemat działania zawartego w piśmie 
Wojewody Podkarpackiego skierowanego do 
wszystkich wójtów, starostów oraz Marszałka 
Województwa Podkarpackiego ws. nadawania lub 
zmiany statutów SP ZOZ. 

Opr. Barbara Żurkowska 

Tereny inwestycyjne zakupywane 
przez przedsiębiorców 

Tereny inwestycyjne znajdujące się 
przy kolbuszowskiej podstrefie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec 
cieszą się zainteresowaniem wśród przed
siębiorców. Podczas styczniowej Sesji 
Rady Powiatu Kolbuswwskiego radni 
podjęli uchwalę, w której wyrazili zgodę 
na oddanie w użytkowanie wieczyste ko
lejnej już działki, położonej przy kolbu
swwskiej podstrefie. 

Pierwszą nieruchomość położoną w Kolbu
szowej przy ulicy Leśnej i Żytniej Powiat Kolbu
szowski oddał w użytkowanie wieczyste na okres 
99 lat w listopadzie ub.r. Działka, o której mowa 

zajmuje pow. 0,26 ha. W grudniu natomiast w użyt
kowanie wieczyste oddane zostały dwie kolejne 
nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kol
buszowskiego, zlokalizowane również w rejonie 
ulicy Leśnej i Żytniej. Jedna z nich liczyła 1,76 ha, 
zaś druga 2,57 ha. Wszyscy użytkownicy wieczy
ści zostali wyłonieni jako nabywcy tych nierucho
mości w drodze przetargów ustnych ograniczonych 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w 
rozumieniu ust. z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej. 

Natomiast podczas styczniowej Sesji Rady 
Powiatu Kolbuszowskiego (24 stycznia) radni wy
razili zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste 

kolejnej działki, położonej przy podstrefie SSE w 
Kolbuszowej. Jej powierzchnia wynosi 0,98 ha. 
Obok niej znajduje się kontenerowa stacja trafo. 
Dalszym krokiem będzie przygotowanie wykazu 
nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczy
stej tej działki, a następnie ogłoszenie przetargu. 
Ponadto, w tym roku, zostanie przeprowadzony 
drugi przetarg na oddanie w użytkowanie wieczy
ste działki, która nie została oddana w użytkowanie 
w pierwszym przetargu, z uwagi na brak oferentów. 
Jej powierzchnia wynosi 1,32 ha. 

Barbara Żurkowska 
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Ap el do mieszkańców 
dotyczący grypy ptaków 

W związku z wystąpieniem wysoce 
7,jadliwej grypy ptaków w Polsce, w tym 
także w województwie podkarpackim, Mi
nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 20 grud
nia 2016 roku, wydal Rozporządzenie, w 
którym zawarł zasady dotyczące ochrony 
gospodarstw przed rozprzestrzenianiem 
się wirusa grypy ptaków. Zasady te doty
czą wszystkich gospodarstw, nawet tych, 
w których utrzymywanych jest kilka sztuk 
drobiu. Za niestosowanie się do wymie
nionych zasad grozić będą sankcje karne, 
nakładane przez policję oraz inspekcję 
weterynaryjną. 

OBWIESZCZEN IE 
17 lutego 2017 r. 

Zgodnie z art. I O § I ,  art. 8 1  i art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1 960 r. -Kodeks postępowania admi
nistracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 201 6  r., poz. 23, 
ze zmianami), w związku z uchyleniem decyzji Nr Dl 
Ill/7/ 16  znak: AB.6747.3 .5.20 1 6  z dnia 20.09.201 6  r. i 
przekazaniem do ponownego rozpatrzenia sprawy, 

STAROSTA 
KOLBUSZOWSKI 

ZAWIADAMIA 
że zebrane zostały dowody i materiały niezbęd

ne do wydania decyzj i w sprawie z wniosku z dnia 
22.07.201 6  r. Wójta Gminy Majdan Królewski, zs. Rynek 
JA, 36- 1 1 0  Majdan Królewski 

o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 
dla zadania p.n.: 

„Budowa drogi gminnej publicznej w Majdanie 
Królewskim „ul. Sobieskiego". 

W związku z uzupełnieniem wniosku przez in
westora w przedmiocie zakresu terenu objętego liniami 
rozgraniczającymi, skutkującym podziałem działki ewid. 
1 607/4, zamierzenie zlokalizowane jest na działkach: 

I. DZIAŁKI W CAŁOŚCI WCHODZĄCE 
POD INWESTYCJĘ (położone w liniach rozgranicza
j ących teren inwestycji oznaczony linią przerywaną 
w kolorze fioletowym): 

- obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka 
ewidencyjna 180603_2 Majdan Królewski: 1525/3. 

II. DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ 
(położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji 
oznaczony linią przerywaną w kolorze fioletowym) 

- obręb 0005 Majdan Królewski, jednostka 
ewidencyjna 180603 _ 2 Majdan Królewski: 

1 523/1 (1523/4 i 1 523/5), 1 524 (1524/1 i 1 524/2), 
1 525/1 (1525/4 i 1 525/5), I 525/2 ( 1525/6 i 1 525/7), 
1 52711 (1 527/4 i 1 527/5), 1 528/1 ( 1528/6 i 1 52 8/7), 
1 529/1 (1529/3 i 1 529/4), 1607/3 (1 607/5 i 1 607/6), 
1 608 (1608/1 i 1 608/2), 1 609/2 (1609/6 i 1 609/7), 1 607/4 
(1607/7 i 1 607/8). (w nawiasie wskazano działki po pla
nowanym podziale. Wytłuszczoną czcionką zaznaczo
no działki powstałe w wyniku podziału, przeznaczone 
pod inwestycję). 

III. OKREŚLENIE NIERUCHOMOŚCI LUB 
ICH CZĘŚCI, Z KTÓRYCH KORZYSTANIE BĘ
DZIE OGRANICZONE: 

nie dotyczy. 

IV. OKREŚLENIE obowiązku budowy lub 
przebudowy zjazdu: 1607/8 (po podziale). 

Zainteresowani mogą w terminie 1 4  dni od daty 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z 
aktami sprawy, w poniedziałki od 8,00 do 1 6,00, zaś w 
pozostałe dni pracy Urzędu w godz. 7,30 do 1 5,30 w 

Wirus wysoce zjadliwej grypy dla pta
ków nie jest groźny dla ludzi, natomiast po
woduje duże straty gospodarcze w związku ze 
znaczną śmiertelnością drobiu. Aby ustrzec 
się wystąpienia tej choroby bezwzelędnie 
należy przestrzegać następujących zasad bio
asekuracji :  

- zabezpieczyć paszę dla drobiu przed 
dostępem ptaków dzikich 

- należy przestrzegać zakazu wypusz
czania ptaków na zewnątrz pomieszczeń 

- nie karmić i nie poić drobiu na ze
wnątrz budynków 

Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Po
wiatowego - Kolbuszowa, ul. 1 1  Listopada nr 1 O, pokój 
309, i w tym terminie wypowiedzieć się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zgodnie z art. 49 ustawy kpa, doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie l 4  dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

OBWIESZCZEN IE  
27 stycznia 2017 r. 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania (tekst 
jednolity Dz.U. z 201 6r., poz.23), w związku z art. 1 1  f 
ust.3 ustawy z dnia I O kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycj i  w zakre
sie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 20 1 5r., 
poz.203 1 ,  ze zmianami) 

STAROSTA 
KOLBUSZOWSKI 

ZAWIADAMIA 
o wydaniu decyzji Nr DN/1117 z dnia 23.0 l .2017r. 
(sprawa znak: AB.6747.5.3 .20 1 6) 
dla Gminy Niwiska, z.s. Niwiska 430 o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej p.n.: ,,Budowa drogi 
gminnej", na działkach: 

DZIAŁKI DZIELONE POD INWESTYCJĘ 
obręb 0004 Przylęk, jednostka ewidencyjna 180604_2 
Niwiska: 783/8 (783/9, 783/10, 783/1 1 ), 1 235 ( 1235/1 ,  
1235/2), (w nawiasie wskazano działki po podziale. 
Wytłuszczoną czcionką zaznaczono działki przeznaczone 
pod inwestycję). 

DZIAŁKI OBJĘTE TERENEM NIEZBĘD
NYM dla planowanych obiektów budowlanych - ob
ręb 0004 Przyłęk, jednostka ewidencyjna 1 80604_2 
Niwiska: 783/6, 777/6 

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieru
chomości na potrzeby rozbudowy drogi. 

Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedział
ki od 8.00 do 1 6.00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu 
w godz. od 7.30 do 15.30 w Wydziale Architektury i 
Budownictwa Starostwa Powiatowego - Kolbuszowa, 
ul. Jl Listopada 10. pokój 311. 

Pouczenie o przysługujących środkach odwoław
czych zawarte jest w w/w decyzji. 

Zgodnie z art.49 ustawy kpa, doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

------
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- przy obsłudze drobiu stosować odzież 
i obuwie ochronne 

- stosować maty dezynfekcyjne i środki 
odkażające przed wejściami do budynków. 

Zgodnie z interpretacją Głównego Le
karza Weterynarii powyższe zasady dotyczą 
gospodarstw, w których utrzymywanych jest 
nawet kilka sztuk drobiu. Szczegóły zawar
te są w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 20 
grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2091). 

Za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów 
ww. Rozporządzenia nakładane będą na wła
ścicieli gospodarstw sankcje karne. 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kolbuswwej 

OBWIESZCZEN IE 
23 lutego 2017r. 

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016r., poz.23), w związku z art. 1 1  f 
ust.3 ustawy z dnia I O kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za
kresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 20151'. , 
poz.2031, ze zmianami), po ponownym rozpatrzeniu 
sprawy 

STAROSTA 
KOLBUSZOWSKI 

ZAWIADAMIA 
o wydaniu decyzj i Nr D/111/1 /17 z dnia 

22.02.2017r. 
(znak sprawy: AB.6747.3. 1 1.2016) 
dla Wójta Gminy Majdan Królewski, z siedzibą: 

ul. Rynek !A, 36-1 1 0  Majdan Królewski, z 
wniosku z dnia 2 1 .06.201 6  r. o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla zadania p.n.: 

,,Budowa drogi gminnej w Krzątce „Ciepu
cha", w jednostce ewidencyjnej Majdan Królewski, 
obręb Krzątka, powiat kolbuszowski. Zamierzenie zlo
kalizowane jest na działkach: 

1) na działkach wchodzących pod inwestycję (po
łożonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji): 

- działki dzielone pod inwestycję: 
903 (903/1 , 903/2, 903/3), 9 1 8  (918/1, 9 1 8/2), 

9 1 9  (919/1, 9 1 9/2), 922/2 (922/3, 922/4); 
(w nawiasie wskazano działki po podziale, wy

tłuszczoną czcionką zaznaczono działki powstałe w wy
niku podziału przeznaczone pod inwestycję) 

- działki w całości przeznaczone pod inwestycję: 
907, 908 i 909; 

2) działki położone w terenie niezbędnym dla 
obiektów budowlanych: 922/2, 919, 918, 914 i 906; 

3) działki położone w terenie związane z przebu
dową dróg innych kategorii: 924 i 925/3; 

Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieru
chomości na potrzeby rozbudowy drogi. 

Z treścią decyzji można zapoznać się w poniedział
ki od 8,00 do 1 6,00, zaś w pozostałe dni pracy Urzędu w 
godz. 7,30 - 1 5,30 w Wydziale Architektury i Budow
nictwa Starostwa Powiatowego - Kolbuszowa, ul. 1 1  
Listopada I O, pokój 309. 

Pouczenie o środkach zaskarżenia zawarte jest 
w decyzji .  

Zgodnie z art.49 ustawy kpa, doręczenie uważa 
się za dokonane po upływie 1 4  dni od dnia publicznego 
ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 

. .l?.t.��S!.2?! 
• P O W I A T  • R A D A  • S T A R O S T W O  • 

a do kontaktu: Barbara Żarkowska 
Promocja i Kultura Powiatu 

tel. 17 7445 730 
e-mail: b.zarkowska@kolbuszowski.pl 
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Dotacja dla ROD „Prefabet" ·. 
w Kolbuszowej � . 

Gmina Kolbuswwa udzieliła wsparcia .finansowego do re
alizacji zadania publicznego pn. "Organizacja pozalekcyjnych 
zajęć edukacyjno - wychowawczo - wypoczynkowych w zakre
sie ekologii w gminie Kolbuszowa". 

Adresatami innowacyjnych spotkań są dzieci z Przedszkoli i Szkół Pod
stawowych (klasy 1-3) z terenu Gminy Kolbuszowa. Rodzice tych uczniów na 
ogół nie posiadają działki bądź przydomowego ogródka. Dla dzieci, wszelkie 
działania związane z pracą w ogrodzie wydają się być nieznane, przez co bar
dzo atrakcyjne. A miłe spędzenie czasu na łonie natury wyzwala w dzieciach 
ogrom radości, zadowolenia i dumy z celowości pracy. 

Nadrzędnym celem zajęć będzie nauka poprzez obserwowanie, własną 
ingerencję w przyrodę i zabawę na łonie natury. Koniecznym jest rozbudzenie 
potrzeby kontaktu z przyrodą i wyrabianie szacunku dla jej piękna, a przede 
wszystkim wyrabianie szacunku dla pracy człowieka. Dzięki spotkaniom 
międzypokoleniowym (dzieci - działkowcy), systematycznej i cierpliwej 
pracy, efekty będą widoczne w czasie zbiorów. 

Podczas zajęć dzieci będą mogły nie tylko zobaczyć czy dotknąć roślin, 
ale także, ze wsparciem nauczycieli i działkowców, bezpośrednio uczestni
czyć w pracach ogrodowych. W ten sposób najmłodsze pokolenie będzie się 
uczyć szacunku do przyrody, co pozwoli kształtować w nim proekologiczną 
postawę. Zajęcia w ogrodzie działkowym będą służyć także rozwojowi pasji 
u dzieci, a niejednokrotnie nawet ich odkrywaniu. 

Dzięki takim spotkaniom dzieci nabędą szereg umiejętności i wiedzę, 
która będzie im przydatna w późniejszym dorosłym życiu. Dowiedzą się wielu 
cennych informacji o różnych gatunkach roślin, zjawiskach atmosferycznych 
związanych z porami roku czy działaniami szkodzącymi środowisku i takimi, 
które wpływają na poprawę jego stanu. Nauczą się również posługiwania na-

rzędziami ogrodniczymi i 
wykonywania podstawo
wych prac ogrodniczych. 
Podsumowaniem cyklu 
zajęć będzie konkurs do
tyczący wiedzy ogrodni
czej. 

Wiosną, pod okiem doświadczonych działkowców, dzieci przygotują 
grządki i wysieją nasiona ulubionych warzyw. Następnie zajmą się pielęgnacją 
grządek: czeka ich podlewanie i pielenie. Podczas prelekcji dzieci będą mogły 
zapoznać się z naturalnymi metodami ochrony roślin przed szkodnikami i 
chorobami. Dowiedzą się, do czego służy kompostownik i jak być eko. 

Podczas zbiorów owoców i warzyw dzieci zobaczą, jak przetwarzać 
plony. Pod nadzorem dorosłych będą mogły zrobić sok lub dżem z truskawek 
czy malin. Nauczą się, jak ukisić ogórki, jak zrobić przecier pomidorowy i 
inne przetwory. 

Po jesiennych porządkach i przekopywaniu ziemi z kompostem, na 
uczestników warsztatów czekać będą pieczone zienmiaki i zrobione wcze
śniej przetwory. 

Późną jesienią dzieci będą budować karmniki, a zimą będą dokarmiać 
ptaki. Zwieńczeniem nauki będzie wspólne lepienie bałwana. 

Realizacja zadania ma charakter innowacyjny i jest niezbędna do zwięk
szenia świadomości ekologicznej, systematycznej pracy na działce oraz do 
wzmocnienia zdrowia i kondycji fizycznej. Wzmacnianie odporności organi
zmów naszych pociech oraz osób starszych jest dla nas sprawą wielkiej wagi. 

Andrzej Chmielowski 
Prezes ROD „Prefabet" w Kolbuszowej 

Atrakcyjne ferie ze śniegie m !  --
Oczekiwany trzy lata śnieg i mróz niezbędny 

do organizacji feryjnego kuligu w tym roku wy
jątkowo dopisał. W Świerczowskim Lesie było 
śnieżnie i pięknie. Dzięki uprzejmości Dawida 
Bogacza, który nieodpłatnie udostępnił piękne 
sanie, dzieci miały prawdziwą sannę. Kierowca 
powożący kilkuset koniami mechanicznymi robił 
to doskonale dbając o bezpieczeństwo jeżdżą
cych na saniach i sankach. Mimo rześkiej aury 
feryjni koloniści z lasu i sań w ogóle wyjść nie 
chcieli, chcieli tylko jeździć i jeździć ! Las i te
ren Nadleśnictwa Kolbuszowa w Świerczowie 
to miejsce piękne i niezwykle przyjazne dla od
wiedzających. Zostaliśmy gościnie przyjęci przez 
wykonujących swoją pracę profesjonalnie z pasją 
i oddaniem pracowników Nadleśnictwa. Liczne 
,,stado" feryjnej dzieciarni z Kolbuszowej, Kol-

buszowej Górnej, Świerczowa, Domatkowa i 
Kłapówki z zainteresowaniem obejrzało wystawę 

przyrodniczą placówki. Po tere
nowych i edukacyjnych atrak
cjach grupka wygłodniałych 
wycieczkowiczów skorzystała 
z pomysłowej wiaty leśników. 
Gdzie czekał na nich grill, gło
domory pochłonęły nmóstwo 
kiełbasek, ziemniaków prosto 
z rusztu i wypiły kilkadziesiąt 
litrów herbaty. Atrakcja kultu-

ralna wyjazdu, grupa kolędników z Przedborza 
odwiedziła biura leśników przedstawiając swoją 
niezwykle atrakcyjną Kolędę z Herodem. Za ko
lędę i życzenia zostali hojnie nagrodzeni przez 
pracowników Nadleśnictwa. To samo przedsta
wienie przedborska młodzież z KSM-u odegrała 
dla dzieciarni w plenerze. Po mroźnej środzie, 
uczestnicy Ferii z Kulturą 2017 spotkali się w 
czwartek na gorącym dyskotekowo-filmowym 
popołudniu w Miejskim Domu Kultury w Kolbu
szowej. Żeby nam się fani feryjnych imprez nie 
rozhartowali głównym daniem imprezy były lody. 
Atrakcja jak wszystko podczas ferii różnorodne 
zajęcia muzyczne, plastyczne, ruchowe i taneczne 
organizowane przez zaangażowanych instruktorów 
zostały przyjęte entuzjastycznie! Ruch na świe
żym powietrzu, śnieżna aura, zjawisko w ostatnich 
latach wyjątkowe do którego twórczo podeszła 
,,świetliczanka" Elżbieta. Gdy inni budowali lo
dowiska, ona wspólnie z miejscowym sołtysem w 
płaskim jak deska Domatkowie zbudowała sporych 
rozmiarów stok narciarski ze skocznią! Żegnając 
się z uczestnikami ferii zdaliśmy sobie sprawę że 
jest to rozstanie krótkotrwałe, z większością z nich 
spotkamy się na zajęciach kulturalno-oświatowych 
i świetlicowych, które zaczynają się zaraz po fe
riach w placówkach. 
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Nie oczekuję wdzięczności . . .  � 
Milo nam poinformować, że nasz 

redakcyjny kolega Benedykt Popek zo
stał odznaczony przez Prezydenta RP 
dr Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i 
Solidarności. Pomimo że postanowienie 
w tej sprawie Prezydent podpisał w 
dniu 26 lipca ubiegłego roku, to dopie
ro teraz odznaczenie zostało oficjalnie 
wręczone, podczas uroczystości XXXVI 
rocznicy Porozumień Rzeszowsko -
Ustrzyckich. Główna część tej rocznicy 
odbyła się w niedzielę 19 lutego, w auli 
Uniwersytetu Rzeszowskiego przy Pla
cu Ofiar Getta w Rzeszowie, dawnym 
Domu Kolejarza, gdzie kiedyś odbywał 
się słynny strajk okupacyjny rolników. 
Odznaczenia wręczył zastępca Prezesa 
IPN w Warszawie dr Mateusz Szpytma. 
Otrzymało je 14 osób z terenu całej 
Polski, w tym 10 osobiście i 4 osoby 
pośmiertnie. Odebrali je członkowie 
najbliższych rodzin. 

Krzyż Wolności i Solidarności jest 
odznaczeniem państwowym nadawanym 
działaczom opozycj i  wobec dyktatury 
komunistycznej w okresie PRL. Usta
nowiony został w 20 1 0  r. Nadawany jest 
za wybitne zasługi ludziom, którzy pro
wadzili zagrożoną odpowiedzialnością 
kamą lub represjami działalność na rzecz 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
i suwerenności, w okresie od 1 stycznia 
1 956 r. do 4 czerwca 1 989 r., z wyłącze
niem okresu od 3 1  sierpnia 1 980 r. do 1 2  
grudnia 1 98 1  r. Jest j edynym polskim 
odznaczeniem, które musi zaopiniować 
Instytut Pamięci Narodowej .  Nie jest ła
two go otrzymać. Organizacje, związki 
zawodowe, partie polityczne, instytucje, 
występujące o odznaczenie muszą szcze
gółowo uzasadnić i udowodnić ważne 
dokonania danej osoby na rzecz wolności 
i niepodległości. Otrzymane od zgłasza
jących materiały IPN opracowuje, bada, 
weryfikuje czy pokrywają się z prawdą. 
Sprawdza też czy w ich zasobach znaj
dują s ię  materiały potwierdzające taką 
działalność, oraz czy zgłoszona osoba nie 
współpracowała w jakiejkolwiek formie 
z organami bezpieczeństwa PRL. Ale to 
jeszcze za mało. Żąda kilku świadków, 
którzy są w stanie potwierdzić zgłoszo
ną działalność. Świadkowie też są we
ryfikowani .  Następnie IPN sporządza 
szczegółowy wniosek, który przekazuje 
do Kancelarii Prezydenta. Tam spraw
dzana jest wiarygodność danej osoby w 
centralnej bazie danych, aby wykluczyć 
niebezpieczeństwo kompromitacji . Je
żeli te wszystkie działania potwierdzą 

prawdziwość zasług, wtedy Prezydent 
podpisuje postanowienie o nadaniu od
znaczenia. 

Kolega Benedykt ma pokaźne 
akta w IPN, wytworzone przez Służbę 
Bezpieczeństwa w latach osiemdziesią
tych. Przyznany został mu status osoby 
pokrzywdzonej przez system komuni
styczny. To jednak okazało się za mało. 
Potrzeba było zeznań kilku świadków 
potwierdzających prowadzenie przez 
niego konkretnych działań na rzecz wol
ności i suwerenności Polski. Wymagane 
poświadczenia złożyli jego współpracow
nicy z tamtych lat, znani działacze „Soli
darności" RI z terenu sokołowszczyzny. 
Dziś po ponad 30 latach nie jest łatwo 
znaleźć świadków prowadzenia taj nej 
działalności opozycyjnej .  Oto co nam 
powiedział na ten temat: 

- W latach osiemdziesiątych SB, 
głównie kolbuszowska i rzeszowska, wy
tworzyła dużą ilość materiałów na mój 
temat. Pomimo że przez cały czas mnie 
inwigilowali, obserwowali dom i życie w 
Mazurach, moją pracę w kolbuszowskim 
muzeum, podsłuchiwali rozmowy, czy
tali listy, podejmowali przeciwko mnie 
nawet operacje specjalne sprawdzająca 
- rozpracowujące, to nie przyłapali mnie 
na „gorącym uczynku ", jak to się mówi. 
Nie dałem się na czymkolwiek nakryć. 
Dzięki Bogu, moi mazurscy i rzeszowscy 
współpracownicy też mnie nie zdradzili. 
W związku z tym można uważać, że nic 
przeciw komunie nie robiłem. Jak to udo
wodnić po tylu latach? Jak udowodnić 
walkę z ZOMO na ulicach Krakowa - No
wej Huty, kiedy takich rzeczy się niczym 
wtedy nie dokumentowało. Nie pamiętam 
już nawet nazwisk znajomych, z który
mi tam wtedy bylem. Nie mam pojęcia 
gdzie oni teraz mieszkają, gdzie ich szu
kać. Ludzie z którymi współpracowałem 
najbliżej, którzy zamawiali u mnie usługi 
rzeźbiarskie (płaskorzeźba od internowa
nych dla Papieża), plastyczne (projekty 
ulotek) i liternicze (projekty logo „ In
ternowany " i inne), już w większości nie 
żyją. Wszyscy byli ode mnie dużo starsi. 
Należeli do nich niektórzy księża, działacz 
,, Solidarności " rolników Jacek Hansel, 
przewodniczący rzeszowskiej „ Solidar
ności " robotników Antoni Kopaczewski, 
i inni. Za kilkanaście lat może nie być już 
ani jednego świadka. 

Ale jednak udało się kogoś znaleźć. 
- Udało. To mnie znaleźli. Przypo

mnieli sobie o mnie działacze podziemnej 
,, Solidarności " rolników z terenu soko-

Wręczanie odznaczenia naszemu koledze Benedyk
towi przez zastępcę prezesa IPN dr M Szpytmę. 

lowszczyzny. Poznaliśmy się w tamtym 
czasie w Górnie, na nielegalnych spo
tkaniach tak zwanego Duszpasterstwa 
Rolników, organizowanego przez tamtej
szego proboszcza ks. prał. Mieczysława 
Lachora. 

I to oni wystąpili z inicjatywą o od
znaczenie dla pana? 

- Tak. Oni byli pierwszymi, tymi 
którzy znali mnie z tamtych czasów, wie
dzieli o mojej działalności. Uznali, że ten 
Krzyż mi się należy i powinienem go jak 
najszybciej otrzymać. Niektórzy z nich 
zasiadają we władzach krajowych Stron
nictwa Ludowego „ Ojcowizna " RP. Jest 
to niewielka partia, ale bardzo prawico
wa i patriotyczna, kontynuująca wiele 
idei „ Solidarności " rolników z lat osiem
dziesiątych. Dlatego miłym zaskoczeniem 
było dla mnie, gdy jej liderzy wystąpili do 
IPN i do Prezydenta z wnioskiem o odzna
czenie mnie. Niezależnie od tego, niemal 
w tym samym czasie również działacze 
Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „ Solidar
ność " Rolników Indywidualnych w Rze
szowie wystąpili, z własnej inicjatywy, do 
IPN i Kancelarii Prezydenta o nadanie mi 
Krzyża Wolności i Solidarności. 

A władze PiS? 
- Co władze PiS? 
Doceniły jakoś pana zaangażowanie 

w walkę z komuną? 
- Odnoszę wrażenie, że ich to ab

solutnie nie interesuje. Więc nie wiedzą, 
albo nie chcą wiedzieć, że przez kilka lat 
(1982 - 1989), przez cały czas podejmo
wałem jakieś ryzyko. Nie było miesiąca, 
w którym bym nie zrobił czegoś na szkodę 
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Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności w dniu 19 lutego 201 7 r. Wśród nich nasz redakcyjny kolega. 

komunizmu i komunistom. Nie naraża! się 
czymś. Były to działania, które nie podo
bały się ówczesnym władzom, lub mogły 
by się bardzo nie podobać gdyby o nich 
wiedziały. Niektóre z tych działań miały 
charakter, powiedzmy, ,, la godny", jak na 
przykład agitowanie do bojkotu wyborów, 
zbieranie materiałów o akcjach organi
zacji antykomunistycznych WiN i NOW 
na naszym terenie w latach 40 - tych, 
zbrodniach UB na sołtysie W Suskim, 
pośle PSL T Wiącku i innych osobach, 
czy brutalnym zwalczaniu przez UB, MO 

i ORMO objawień Matki Bożej w Mazu
rach i Lipnicy. Inne moje działania były 
znacznie ostrzejsze, zagrożone represja
mi, śledztwem i więzieniem, jak walki z 
ZOMO, niszczenie czerwonych flag, pro
jektowanie ulotek o treściach antykomu
nistycznych. Wtedy szlo się „ siedzieć " 
po przyłapaniu na rozwieszeniu nawet 
jednej ulotki o treści antykomunistycznej. 
A ja ich zaprojektowałem kilkanaście, z 
których, o ile mi wiadomo kilka było po
wielanych. Do tej pory nie spotkałem się 
z oznakami zainteresowania ani uznania, 

nie tylko ze strony PiS, ale szeroko pojętej 
prawicy politycznej. Pominąwszy SL „ Oj
cowizna " RP. Ale ja nie oczekuję uznania. 
A już zwlaszczajakiejś wdzięczności . . .  

Te szczere do bólu słowa naszego 
kolegi dają do myślenia. Tym bardziej, 
że osób które potrafią udokumentować 
swoje zaangażowanie w walkę z komuną 
nie ma w naszym powiecie zbyt dużo. W 
przeciwieństwie do tych, którzy potrafili 
by udokumentować swoje zaangażowanie 
w umacnianie komuny. 

Stanisław Gorzelany 

Graj jak mistrz 
Jan Cebula 

Pisane sercem 

Efektem prowadzonego w ubiegłym roku zadania Jan Cebula niezwy
kły muzykant z Puszczy Sandomierskiej jest „Samouczek tradycyjnej gry 
na skrzypcach". Książka wydana w formie zeszytu nutowego zawiera płytę 
CD i DVD dokumentującą unikalny sposób gry mistrza Cebuli. Skrzypek 
należy do ostatnich prawdziwych muzykantów z terenów gdzie kiedyś 
szumiała Puszcza Sandomierska. Projekt realizowany realizowany przez 
Miejski Dom Kultury dofinansowany został ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Samouczek stanowi doskonały materiał szko
leniowy umożliwiający nowym pokoleniom przenoszenie dalej unikalnej 
techniki gry lasowickich skrzypków. 

i\lUZ\K \�T Z PUSZCZ\ 
S A � D 0i\1 I E R S K 1 E J  

f �� z\e\bJI!�. , 

� � 

/.�� TRADYCYJNE.J GRY NA1S�)ff�ACH 

""· ·•. / � '-\!�/ ISB,978 83-9J7974�0 

.• t,, 
� Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

i nostalgią -t 
Ukazała się książka Janiny Augustyn pt. ,, U stóp Jastrzębiej Góry 

przewodnik po historii i współczesności Nowej Wsi". Wydawnictwo 
ma niezwykłą wartość, dla zachowania pamięci o historii tej podmiej
skiej wsi. Przemiany suburbanistyczne powodują zmiany społeczne 
w miejscowości, odchodzą , ludzie zmienia się krajobraz. Książka nie jest 
wydawnictwem czysto historycznym lecz pisanym sercem pamiętnikiem, 
który będzie kiedyś dla historyka bezcennym źródłem infonnacji o czasach 
w których żyjemy. 
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Pięknie, smacznie i wesoło, wernisaż 1 
wystawy Wojciecha Trzyny i Wiesława Pastuły 

Wystawa Wojciech Trzyna Ma/ar- rzeźb, pochodzących z różnych okresów twórczo
stwo, Wiesław Pastuła Rzeźba to dziewięt- ści artystów. Dzieła malarskie to swoiste impresje 
naste wydarzenie artystyczne, które miało inspirowane obiektami ludowej religijności, prze
miejsce w otwartej w maju 2014 roku Ga- tworzone ciekawą oryginalną techniką malar
/erii pod Trąbami i Bębnem Miejskiego 
Domu Kultury w Kolbuszowej (18 lutego 
2017). 

Wystawy w niewielkiej podręcznej galerii, 
cieszą się dużym zainteresowaniem miłośników 
sztuk plastycznych i fotografii. Uczestniczą w nich 
mieszkańcy Kolbuszowej i okol icy, sąsiednich 
miast Głogowa i Sędziszowa Małopolskiego oraz 
Rzeszowa. W tych środowiskach istnieje spora gru
pa twórców sztuk przeróżnych, których poczynania 
warte są prezentacji. Na wernisażach spotykają się 
ludzie zainteresowani sztuką, staraniem organiza
tora tworzona jest sytuacja artystyczna, prezen
tująca różne jej materie i dziedziny. Wyjątkowej 
sztuce towarzyszą wybitni muzycy. Prezentowane 
są rzadkie w Kolbuszowej formy, taperowanie, 
jazz, muzyka instrumentalna, operowa i operet
kowa, musicalowa a nawet orkiestrowa. Spróbo
wać też można przygotowanych po mistrzowsku 
kulinariów. 

Lutowa ostatnia wystawa „pod starymi 
trąbami" to po raz pierwszy prezentowane w tej 
kolbuszowskiej galerii obiekty rzeźbiarskie pocho
dzącego z Głogowa absolwenta ASP w Krakowie 
Wiesława Pastuły (obecnie pod krakowianina) oraz 
pochodzącego z Rzeszowa kolbuszowianina, mala
rza Wojciecha Trzyny absolwenta UMCS w Lubli
nie. Obydwaj z jednego rocznika są też absolwen
tami Licem Plastycznego w Jarosławiu. Posiadają 
duży dorobek twórczy i wystawienniczy ich dzieła 
plastyczne mają własny dojrzały styl. Na wystawie 
zaprezentowano bez mała trzydzieści świetlistych 
olejnych pasteli i dziesięć niewielkich rozmiarów 

ską. Prezentowane rzeźby, to niewielki fragment 
twórczości, mieszkającego w podkrakowskim 
Kamieniu, rzeźbiarza, medaliera i malarza, wysta
wiane obiekty starają się metaforycznie zamknąć 

w plastycznym znaku 
cząstkę, element, po
jęcie z otaczającej nas 
rzeczywistości. Dzie
więtnasta wystawa 
prezentuje podobnie 
jak wszystkie poprzed
nie ciekawą sztukę na 
bardzo dobrym pozio
mie. Wystawie w tym 
roku towarzyszyła za
bawa karnawałowa. W 
nowej udanej odsłonie 
zobaczyliśmy Orkiestrę 
Dętą Miejskiego Domu 
Kultury, która niczym 
rozrywkowy big band 

zagrała rytmy karnawałowe. Muzykę taneczną z 
atmosferą kultury lat sześćdziesiątych zaprezen
towali z właściwą sobie erudycją Jerzy Dziobak i 
Elżbieta Lewicka z Radia Rzeszów. 

Klimat i prowadzenie konferansjerki były 
na najwyższym poziomie, prezentację medialną 
z talentem a propo ilustrującą muzykę przygoto
wał Andrzej Serafin. Ostatkowe kulinaria przy
gotowała grupa piekących i gotujących z pasją 
pań z Kolbuszowej, Świerczowa i Domatkowa. 
Zakręcone rogaliki babci Halinki, Wojtusiowe so
dzioki, Jasiny chrust, Ziuciane różane pączusie, 
Oponki „miszelenki", Parówki sołtysa, Czerwony 
buraczany barszcz ze skwierkowymi pasztecikami 
wszystko wyjątkowo pyszne! 

Dobra sztuka, świetna publiczność, zadowo
lona z wielozmysłowych wrażeń to podsumowanie 
wieczoru. 
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Felieton z wieżowcami w tle 
Przez 28 lat bliźniacze wieże Twin Towers 

WTC (Światowego Centrum Handlu) były naj
bardziej rozpoznawalnymi budynkami Ameryki 
i wizytówką Nowego Jorku. Ich atrakcyjne po
łożenie na Dolnym Manhattanie i wysokość 11 O 

pięter sprawiało, że widoczne były z każdej strony. 
Niezapomnianym do chwili obecnej, był egzamin 
na amerykańskie obywatelstwo, który zdawałem 
wraz z moją żoną Anią w drugiej wieży. Pamiętam 
fantastyczny widok miasta i jego okolic z dachu ... 

To, co się sta
ło 11 września 2001 
roku było szokiem 
dla świata, nowojor
czyków i dla mnie. 
W zamachu na WTC 
zginęły 2 973 osoby 
(w tym 6 Polaków). 
Pod wpływem emo
cji tych wydarzeń 
powstało kilka mo
ich rysunków i obra
zów. Przez kilka lat 
omijałem zgliszcza i 
dziurę po budynkach 
(Ground Zero). 

Janusz Skowron, Memory of W TC ,  Jl .IX2001, olej na płótnie 

Gdy ruszyła 
odbudowa I World 
Trade Center na po
czątku 2006 roku, 
zastanawiałem się 
czy główna wie
ża - Freedom To
wer będzie nowym 
symbolem Nowego 
Jorku? Do chwili jej 
ukończenia (2014) 
fotografowałem ją 
z wielu stron. Od 
strony New Jersey 
i rzeki Hudson, od 
Zatoki N o woj or
skiej, z Brooklynu 
i Queensu, rano i w 

Nowy Greenpoint . . .  Widok na Dolny Manhattan widziany z Jersey City 

Freedom Tower artystycznie 
nocy, z bliska i z daleka ... Zawsze wyłaniała się 
niepowtarzalnym światłem, fonną i majestatem. 

Lubię nadal fotografować Wieżę Wolności, 
jak i inne fragmenty nowojorskiej architektury. 
Uwielbiam podglądać tą piękniejszą stronę miasta, 
( choć znam tą drugą) i cieszyć się z jego postępu
jącą, szybką rozbudową. Nawet zaniedbany do 
niedawna polski Greenpoint od kilku lat zmienia 
swoje oblicze. Od strony Easter River powstaje 
nowoczesne osiedle z kilkunastoma wieżowcami. 
Poprawia się estetyka dzielnicy, ceny idą w górę i 
niestety- coraz mniej rodaków. 

Po prawie trzydziestu l atach mieszkania w 
Wielkim Jabłku- mogę powiedzieć, że zakochałem 
się w Nowym Jorku. I w Ameryce. Oczywiście, 
Polskę mam w sercu i zawsze będę tęsknił za bli
skimi mi stronami czasów dzieciństwa i młodości. 

Janusz Skowron, Nowy Jork 
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28 lutego 2000r. - zmarł Kazimierz 
Osetek, pierwszy komunistyczny kolbu
swwski starosta, pełnomocnik PKWN do 
przeprowadzenia reformy rolnej na tere
nie powiatu kolbuswwskiego. 

Kazimierz Osetek urodził się 25 listopada 
1 905r. w Górnie koło Sokołowa Małopolskiego 
w rodzinie Marii i Walentego. Po ukończeniu 
kilku klas szkoły powszechnej, pragnął walczyć 
o „równość i sprawiedliwość". Był człowiekiem 
zdolnym i posiadał zmysł organizacyjny. W 
1 931 r. był współtwórcą komórki Komunistycznej 
Partii Polski w Górnie. Organizował pogrzeby bez 
księdza, brał udział w strajkach chłopskich, a na 
sztandarze Stronnictwa Ludowego obok kłosów 
zbóż propono-
wał umieścić 

który jesienią 1944 r. został aresztowany przez 
kolbuszowskie UB i wywieziony do ZSRR. Jego 
następca Jan Gaweł z Kupna również podzielił los 
Mytycha. Demokratycznie wybrani starostowie 
byli aresztowani przez kolbuszowskich ubowców 
przy pomocy NKWD. 12 października 1 944r. 
Osetek został mianowany pełnomocnikiem po
wiatowym PKWN do spraw reformy rolnej na 
powiat kolbuszowski. Do 2 1  listopada parcelował 
majątki ziemskie i ratował od „śmierci głodowej" 
okolicznych chłopów. 1/6 część Kolbuszowian 
otrzymała ziemię. Oskarżono go o to, ze parcelo
wał majątki poniżej 50 ha., które zabraniał na na
szym terenie parcelować komunistyczny dekret. 
Za te czyny Osetek stanął przed sądem, ale został 
uwolniony z zarzutów. Po aresztowaniu demo-

sierp młot, 
ale chłopi na 
to nie poszli. 
W okresie II 
RP za swoją 
w y w r o t o w ą  
działalność był 
k i lkakro tn ie  
aresztowany 
jako element 
n a r o d o w o 
niepewny w 
l 939r. nie zo
stał powołany 
do wojska. Na
tomiast Osetek 
uważa, że zo
stał wówczas 
w domu by 
organizować 
,,walkę z oku
pantem". I tak 
dla tej „walki" 
powołał dla 
komun i s t ów  

Niwa 
slyczefl 

luty 

1991 

KOLBUSZOWA nr 9 

Co słychać 

w kolbuszowskim GS? 

Kazimierzowi Osełkowi 

ku wspomnieniu 
Same dobre nowiny: wszy

stkim zakładom coś się nie 
układa, brakuje pieniędzy, do
konują zwolnień a w GS? 
Nikt o czymś takim nawet 
nic slysz:al. Prezes remontuje 
nowy sklep w rynku (ciekawe 
dla kogo i co tam bi;d:tie 
sprzcdawn!). Sklep pięlmy, bo 
I su!Jl wykh:.dany, i boazerla 
na ścianach, I płytki na po
dłodze, a takie żyrandole i 
kinkiety, jakich nic powsty
dziłoby sit:: niejedno mieszka
nie prywatne. Ciekawe jakat 
to wspaniała oprawa w posta
cl ekspedientek będzie tam 
zatrudniona. Zapewne mało 
klo ze slarej załogi. Trzeba 
będzie przyi.'1ć nowe atrakcyj
ne i oczywiście „wykwal\!l
kowane" osoby. Przecież fa
ma głosi. ie tylko w GS przyj
muje się nowych pracowni
ków. Proszę tylko nie sądzić, 
ż:e każdego, klo się zgłosi, 
skąd. Przyjęci nowi pracow
nicy muszą posiadać jedną 
wai.ną cechę: dobrzy znajomi 
Zarządu. Im lei należy wy
śrubować jak najwy:tszc wy
nagrodzenie, premie. Jaka 

szkoda, że wszyscy nie mog<1 
być tymi zru:ijoP""'"Yl.i. wtedy 

W pięciu numerach gazety 
,,Niwa", wydanych w plerw
,-zej połowie 1090 r. przez kol

........... u„mltct Obywatel-... ...,;e§-

n!slawa Serafin z Kolbuszo
wej opublikowała, w szóstym 
numerze „Niwy" list otwarty 
do Kazimierza Osetka, w któ
rym wyraziła swoje rodzinne 
• -1"'1!:o 1;1_rctensjc. Kazimierz 

wszystkim prace 

Pomnik 

dłoby sic o wh 
cowo i pracowo. 

Aby adminis' 
rzekala, w .sr 
odnowiono buc· 
zmiana dach 
ścian. tylko v 
plli Ulszczytu 
wych dy,.vanf 
brobyt! .Z�by 
westycje pok 
dcami bylol: 
Tymczasem I 
dyt załatwił 
z zakupem 
suwa się p 
spłacał? A 
chodzi? T 
pozbyto s 
Samochodl 
resztę. Sz 
nie było v 
s6b mo1 
65,66 a z  
mo. Pn 
budynki, 
oddajłc 

syna chłop-
·- 17.12.1990 r. odbyło sh\ ko-

,ol,,�;.
c 

skiego ze wsi 
Staniszewskie Jana Padocha, człowieka okrut
nego, który został dowódcą oddziału Gwardii 
Ludowej „Iskra"- komunistycznej partyzantki na 
pasku sowieckiej Moskwy. ,,lskrowcy'' walkę z 
okupantem kontynuowali m.in. poprzez napady 
rabunkowe na bogatych gospodarzy, czy na ple
banie w Raniżowie i Dzikowcu, oraz na młyn ro
dziny Nogów w przysiółku Wilki koło Raniżowa. 
Kazimierz Osetek nawiązał kontakt z powstałą w 
czasie II wojny światowej Polską Partią Robotni
czą z jej rzeszowskimi strukturami i czekał na na
dejście Armii Czerwonej, by rozpocząć budowę 
władzy komunistycznej. Jeszcze przed przyby
ciem Kazimierza Osetka do Kolbuszowej, ukon
stytuowała się Powiatowa Rada Narodowa. W 
większości rekrutowała się z Akowców i Ludow
ców ze starostą Michałem Mytychem z Weryni, 

• -.. w 190� Z.
:. 

List of\ 
w KoJbvarty do b. I sekr 

„N I WA" 
0SETl{;szowej /{Az.lllf;;Rrza K_p_ PPR 
111 Ob 

2am. ·w R ZA l. . 
r. Stalin

grad 
zeslowie 

u 23/46 

kratycznie wybranych kolbuszowskich starostów 
z polecenia wojewody rzeszowskiego Tkaczowa 
odbyły się dopiero „demokratyczne" wybory i 
Kazimierz Osetek został starostą kolbuszowskim. 
Podwójna moralność komunistów, aresztować 
poprzedników i dokonywać aktów „praworząd
ności" przez wcześniejszą likwidację konkuren
cji. Kazimierz Osetek był kolbuszowskim staro
stą do lipca J 946r. Wykosił go Tomasz Wiącek z 
Raniżowa, który według komunistów popełnił w 
l 950r. samobójstwo przy pomocy brzytwy. We
dług innych podejrzenie padło na ubowca Win
centego Łukowicza, który był widziany przed do
mem Wiącka. 15 marca l 990r. pani Stanisława 
Serafin napisała do Kazimierza Osetka zamiesz
kałego w Rzeszowie przy ulicy Obronców Stalin
gradu 23/46 list otwarty, który również został za-
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mieszczony w kolbuszowskiej „Niwie". W liście 
tym pani Serafin opisuje, jak pan Osetek przy po
mocy ubeków i NKWD utrudniał życie ojcu pani 
Serafin Stanisławowi Stelmach, który na prośbę 
prawowitego właściciela Żyda Orgia uruchomił 
jego młyn i tartak. Osetek potraktował go jak ku
łaka i wroga ludu. Pan Kazimierz Osetek w l 990r. 
chwycił przynętę i odpowiedział na list pani Se
rafin, w którym z uporem maniaka podkreślał, że 
jego działalność w tamtych latach w Kolbuszowej 
była wypełnieniem sprawiedliwości dziejowej. 
Jako pełnomocnik PKWN rozdawał cbłopom 
ziemię, a co do Stanisława Stelmach, to jego 
sprawą wówczas zajmowali się jego poprzedni
cy i słusznie postąpili oddając młyn i tartak Or
gia spółdzielni. W tym czasie Kazimierz Osetek 
lekką ręką dawał chłopom obszarniczą ziemię. 
Nasz obszarnik ziemski hrabia Jerzy Maria Tysz

kiewicz został 
wywieziony do 
ZSRR, gdzie 
przymierał gło-

lia1, 
dem i zmarł na 

9„11d 
0�0

� 

początku l 945r. 
�,e,; � Setki byłych 

1990 żołmerzy AK i 

li,-
BCH z terenu 

e powiatu kolbu
szowskiego zo-

o stało wysłanych 
'SET, do niewolniczej 

"01" pracy do obo
ob, 

. zów w ZSRR, ,, ,. k,;� przym ie raj ąc 
t� d�t,, "' t, ·· .

1 
głodem i chło-

. dem. Czego o 

4 
tym nie wspo

t mina pan Ose
, tek. Czy pan 

esJ, 

j• Osetek wów-
o� 

tł�� czas tego nie 
0 o�1 widział, że ge-
4 hac 

,,,iii henna tych ludzi 
:J�- wpisywała się 

c::!!.; w cenę PKWN 
- owskiej re

formy rolnej? Czy pan Osetek tego nie widział 
przebywając w Kolbuszowej, że w Powiatowym 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego zaginął 
ślad po Lenartach? Po opublikowaniu listu Kazi
mierza Osetka redakcja kolbuszowskiej „Niwy" 
wystosowała do niego prośbę: ,,Skoro Kazimierz 
Osetek chętnie mówi o „najtrudniejszym okre
sie histo,ycznym w powiecie kolbuszowskim", 
liczymy na dalsze jego wyjaśnienia. Może wresz
cie społeczeństwo dowie się, gdzie jest grób por. 
,,Sawy", gdzie spoc;Jlwajq doczesne szczątki Le
nartów i innych kolbuszowskich patriotów?"  Re
dakcja „Niwy" nie doczekała się od pana Osetka 
odpowiedzi. Zmarł 28 lutego 2000 r. Spoczął na 
cmentarzu komunalnym w Wilkowyji. 

Stanisław Gorzelany 
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S T W - rok powstan i a  1 965 

SPóŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWI E 
36-1 00 Kolbuszowa, u l .  Handlowa 2 

Tel .  1 7  2271 666, 1 7  2271 962, Fax 1 7  2271 465 
OFERUJEMY USŁUGI:  Badania techniczne pojazdów: 

Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6 , 

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 roln iczych oraz 

samochodów osobowych • profesjonalne u rządzenia i materiały. 

Wymiana i sprzedaż olejów si lnikowych, przekładniowych, hydraul icznych. 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 7, sobota 7 - 1 3  

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi  

Stacja pal iw prowadzi sprzedaż 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 6, sobota 7 - 1 5 

• Oleju napędowego i etylina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje si lnikowe • przekładniowe 
• płyny niezamarzające do układów chłodzenia • sznurki do pras samozbierających itp. 

• Sprzedaż materiałów 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!!! 

ERGO warta. 
HESTIA 

lnterRisk fC 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Allianz ® 

tf• _(Q_ � �� G th 
� Liberty LINvAO G..,..,!1 .. "':!: UNIQA GENERALI Proa ma o • ,aer \p1ł llh,·,pku,�ii.1 "-r 

36-1 00 Kolbuszowa, ul .  Kościuszki 12  (okok Urzędu Skarbowego), tel .  (1 7) 22 71 588 
36-050 Sokołów Młp., u l .  Rynek 1 4, tel .  (1 7) 77 1 3  21 

39-460 Nowa Dęba, u l .  Słowackiego 1A, tel .  (1 5) 84 65 31 
e-mai I : poczta@dobreubezpieczenia.eu 

www.dobreubezpieczen ia.eu 
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� � 
. na Falach Średnich AM 1 062 kHz 

codzieńnie od poniedŻialku do soboty 
w iiostępuiqcyeh godzinach 

rano od 7:00 do . 9:00 

wiecżorem od · 1 7:00 do 19:00 

w niecWele I święta od 13:00 do 15:00 

� wr1--�qcio-.. ,eg1om,, lnlonwa<j,, wywiaar, rwlaq,,, r/on 
,nuąlm, laN,nn ircntis � tcldod:IO', ... o ,.,a dl: ac iy.loane, 

-w,, .... ....,�.,_; JaJt,,,a, ciobwe � opi,,Tc. 

1.;.--i., .,.._......, ,� �......,1dnl.....,... i-c:.1111 iyaeli 
tel/fGx 1 7 28 37 295 od gocb. 8:00 do 15:00 

AdNls: • Twoje Rodło Cmolas•, Cmolas 269Ą 36-105 Cmolas 

TELEFON � RADIA: (01 n 744 44 22 

„Przeg ląd 
Kolbuszowski ' ' 

l i czy na młode ta lenty ! ! !  
Masz dzien n i ka rsk i  pazu r? 
P isan i-e jest Twoją pasją? 

Połącz p iękne 
z pożytecznym 

i zgłoś s ię do naszej 
redakcj i ,  a P rzeg ląd 

pozwol i  za istn ieć 
C i  med ia l n i e !  

Kontakt :  78 1  075  51 3,  
604 541 286, 
1 7/ 22 73 658, 
1 7/ 22 71 456 

UL .  1 1  L ISTOPADA 3,  36- 1 00 KOLBUSZOWA 
O PAŃSTWA DYSPOZYCJ I :  

• DOLNA KON DYGNACJA: Neopunkt -
AGD,RTV, Skutery , Komputery , Cyfrowy 
Polsat „Kora" - Pościel ,  Ręczniki ,  Usługi 
Foto . 
Krawiectwo - Szycie na miarę , przeróbki , 
dodatki krawieckie 

• PARTER: Art. Spożywcze , Stoisko 
monopolowe, Chemia Gospodarcza, 
Kantor Wymiany Walut, Bankomat, Apteka 
Kawa z ekspresu , Hot -Dogi 

e I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

• li PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Kompleksowe usługi  z zakresu medy
cyny i stomatologi i  , Lekarze Specjal iści , 
Stomatologia, Medycyna Pracy , Rehabil ita
cja , Laboratorium, USG , Leczenie bezpłat
ne - Umowa z NFZ 

www.sklepy.orzech .com .pl 
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Z. �- 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 

OFERUJE :  
• MARKOWE PŁYTKI CERAMICZNE 

• SYSTEMY DOCIEPLEŃ 
(GREINPLAST, CERESIT) 

• BETON Z TRANSPORTEM 

ZAPRASZAMY 

W GODZ. 7oo - 1 7°0 

W SOBOTY 7oo - 1 3oo 

9Jwt �lawtacja 
Kolbuszowa, ul .  Sokołowska 79 

• pizza• dania obiadowe 
• śniadania • desery • alkohole 

Organizujemy catering 
oraz przyjęcia okolicznościowe. 

Godziny otwarcia : 
poniedziałek - piątek: 1 0°0-2 1 °0 

sobota - niedziela : 12°0-2 1 °0 

tel .  1 7  744 40 77  
Dowóz na terenie miasta gratis ! 

DR N. MED. 

ARKADI USZ FLIS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa 
www.fl isarkadiusz.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 lmowan ie {HD-Blue Ray) 

i fotografowan ie wszelkich uroczystości 
• fotoksiążki , a lbumy tradycyjne ze zdjęciami 

PROMOCYJNE,CENY ,,,- _ _  
NW WYKONYWANIE ZDJĘĆ! ! !  , [!Db 

� Wojska Polskiego 9'1, 
Jan Cichoń r 1 ,.,,, ... 1 łnoo�" . 

"" gLJ D Di ��:Owa ' 

7VD -� L_,4a_oo 
\:_ _ _ _ _ _  []/7 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

P.rzegląd 
O li KOLBUSZOWSKI 

36-100 Kolbuszowa. ul. Woiska Polskiego 1 0  
tel. 17/ 2 2  71 687. tel. kom. 692 550 382 

F.U.H. LUPROM 

ZŁOTNIK 
36 - 100 Kolbuszowa ul. l l - 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: pn - pl: 9.00 - 16.30, sob: 9.00 - 1 3.00 

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ I NISKIE CENY! IT 

M i ej sce  
na  Twoj ą 
re kl a m ę  

KONTAKT 

tel. 1 7  22 73 658, 781 075 513 

17 22 71 456, 604 54 12 86 

Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, u l .  J . B !nara, skr. pacz. 34, tel. 1 7  2273 658, 17  2273 564, 
17 2271 456, 17 2272 726; Redaguje: Redaktor naczelny - Adam JAROSZ, tan1s aw u a , I Halina Dudzińska I Dorota Gorzelany, 
Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek. Konto: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Grupa PEKAO S.A. NRB 
21124026271 1 1 1000032551925. Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" sc, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 21 , tel . 17 22 70 230, e-mail: studio@ 
abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania materiałów. ISSN 1232-7646. 



P. H .  U .  S.J . 

36-1 00 Kolbuszowa, u l .  P iłsudskiego 1 25c, tel .  1 7  22 72 396 

O F E RUJ E :  
• materiały dociepleniowe • materiały budowlane 

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

S I E DZI BA ODDZIAŁY: ZAPRASZA.MY 
F I RMY: w Cmolasie 

codziennie  od 7°0 - 1 7°0 

36-1 00 Kolbuszowa, 
u l .  Piłsudskiego 1 25c, 

tel .  1 7  22 72 396 

tel .  607 333 471 

w Hyżnem 
tel .  1 7  2295 835 

sobota 7°0 - 1 3°0 

lcol C Ę M E_NT �
A 

CH�MIA BU�OWLANA • ,-,, � 1sover +>>PAROC IHJ ozARow � ©[]{]0/JJ[P[!CfJi] W1enerberger '-.../ (łlllllJlllu 

FREX 
[ł]KXRCHER 

www.frex.p l  

� CZYSZCZEN I E  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacji 

• posadzek przemysłowych 

� SPRZĄTAN I E  
• sklepów • biur • hal 

u l .  Ta rn obrzeska 67 

36-1 0 0  Kol buszowa 

, tel .  501 456 002 

36· 1 00 Kolbuszowa, ul. ppor Sawy 1 4  
tel./lax 1 7  22 73 200, kom. 605 281 968 

www. stolrem.rze.pl, e-mall: slolrem.mr@wp.pl 
OFERUJEMY: 
• PARKIETY, DESKI PODŁOGOWE 
• PARKIETY EGZOTYCZNE 
• MOZAIKI 
• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY 
• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE 

lf R'O'F. E:S)J'O'N'A'UN ri 
,M'O'NTrA�Ż 

ff A'R'K�I E1T(Ó.:W 
1 s�c·H ·o·o·o�w 

IDR'EWN IINriC'lł! 



SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

OFERUJ E MY: 

• pasy klinowe • łożyska • tu leje • segery 
• uszczeln ienia • opaski • smarowniczki 

• przewody hydraul iczne • łańcuchy 
• części zamienne i akcesoria do 

samochodów 
krajowych i zachodnich 

u l . Handlowa 3, 36-1 00 Kolbuszowa 
tel .  1 7  227 28 00, 1 7  227 58 00, 

Czynne 
�-...00 - 20.00, w soboty 7.00 - 1 3.00 

tttnm!li'l . • com.pl 

[:)ruga połowa 
d la Ciebie 
Rzetelnym obniżamy oprocentowanie 
kredytu gotówkowego nawet o połowę 

WARSZ 

SAMOCHODO 

OFERUJEMY: 

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

Kolbuszowa, Plac Wolności 9 {Rynek strona południowa) 
Bank  Zachod n i  WB K 

• Gru a Santander 


