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NIE SAMYM CHLEBEM CZŁOWIEK Z Y JE. • • 
Ból powiadamia o istnieniu 

Choć uniemożliwia powiedzenie całej praw

dy. Łączy duszę z ciałem, jest również jedynym 

językiem, którym komunikuje się dusza z otocze

niem. Wypowiada się bólem i ten ból jest praw
dziwy, dlatego krzyk ma w sobie prawdę. Szloch, 

łkanie i brak ukojenia również powiadamia nas o 

życiu - o naszym życiu. 
Potrzeba wolności jest bardzo pierwotna. 

Pragnienie wyzwolenia się od cierpienia, z niekom

fortowej sytuacji, od natarczywej presji drugiego 

człowieka. Ludzie bardzo lubią podporządkowy

wać sobie istnienie drugiej osoby. Wręcz uwiel

biają zagarniać jej teren, pozbawiać ją możliwości 

dysponowania sobą, likwidować jej indywidualizm 

poprzez wzbudzenie w niej poczucia winy. Całe 

ludzkie istnienie oparte jest na poczuciu winy i 

ci bardziej drapieżni doskonale potrafią tę cechę 

lichej egzystencji wykorzystywać dla własnych 

celów. 

,,Mówiąc, zagadujemy tylko niewyrażalne" 

[J.Kornhauzer]. Żeby odwrócić własną uwagę od 

towarzyszącego nam bólu duszy, bólu, którego nie 

sposób opisać ani wyrazić słowami pozwalamy 

umysłowi zakrzyczeć, to co czujemy więc papla

my. W radiu słowotok, w telewizji słowotok, w 

internecie słowotok. Każdy się wypowiada, każdy 

zabiera głos, bardzo rzadko z sensem, jakbyśmy 
chcieli rozproszyć aurę tajemnicy, którą chowa na

sze wnętrze. Pragnąc przepędzić ciszę nie pozwala
my na to by ją usłyszeć, jak gdyby uświadomienie 

sobie jej obecności mogło człowieka unicestwić. 

Każdy mówi, ale nikt nie słucha, bo rozmo

wa to współpraca, oparta na rywalizacji, jednak 

współpraca. Słuchanie wymaga pewnych umie

jętności, których zaczyna u ludzi brakować. Jest to 
skupienie i interpretacja, rozumienie wypowiedzi 

rozmówcy. Jakby nie było nasza odpowiedź po

winna nawiązywać do tego, co ktoś do nas mówi, 
a nie traktować, o czymkolwiek, zupełnie od czapy. 

Niby oczywista sprawa, ale, ale ... 

Rozmawiając wpływamy na siebie wzajem

nie; na decyzje, opinię, poglądy, ale także infor

mujemy, dokształcamy i podpowiadamy. W XIX 

wieku konwersowano cały czas, dzieci były uczone 

konwersacji. Potem w miarę rozwoju cywilizacji 

zaczęto na konwersację pluć, że były to rozmowy 

o niczym. Salonowe gadki, bowiem podlegały 

pewnym zasadom, które należało przestrzegać, 

a ten, kto tego nie robił uznawany był za gbura i 
wykluczany z towarzystwa. Rzecz jasna jest sporo 

racji w tym, że salon obfitował w rozmowy sztucz
ne, jednak to, że rozmówcy dobrze wiedzieli, o 

czym nie należy roz

mawiać, żeby drugiej 

osoby nie wprowadzić 

w zakłopotanie, to już 

jest bardzo ciekawa 

kwestia. 

Czy wtedy było 

lepiej? Obłudy nie 

pozbyliśmy się dzięki 

bezpośredniej agresji. 
To, że atakujemy siebie wszędzie i krzyczymy 

- zauważcie, krzyczymy drugiemu w twarz nie 

stawia nas wyżej niż wyśmianych XIX-sto wiecz

nych przodków. Oni przynajmniej się hamowali. 

Obecnie rządzą zasady wolnej amerykanki. 
Tylko ból jest prawdziwy. Ten wewnętrz

ny, ten który czujemy, gdy zostaniemy oszukani, 

zdradzeni, niesłusznie oskarżeni, kiedy padniemy 

ofiarami niewdzięczności. O takim bólu nikt nie 

opowiada, bo nie sposób go nazwać, trudno zna

leźć słowa, które o nim opowiedziałyby, tym bar

dziej trudno znaleźć rozmówcę, który zrozumiałby 

to, o czym opowiadamy. Kiedy człowiek mówi, 
zaraz między jego słowa wkrada się cień, który 

zaczyna słowa naginać, ustawiać je w nieszczere 

roszady, mało kto uświadamia sobie, że ten cień to 

należy do jego natury. A rozum został dany po �o, 

żeby cień okiełznać, a nie by oszukać słabszego. 

Agnieszka Czachor 

Od wiosny do jesieni w kolbuszowskim skansenie 
Przyszła wiosna, a wraz z nią energia, 

siła do działania i podekscytowane myśli: 
trzeba coś zrobić, gdzieś się ruszyć, Zoba
czyć coś, przeżyć, być gdzieś i chłonąć. 

Muzeum Kultury Ludowej ukoi tę nerwowość 

i pozwoli zaspokoić głód uczestniczenia w czymś 

ciekawym. Przygotowało bowiem aż 26 wydarzeń 

kulturalnych. To imprezy plenerowe, cotygodniowe 

spotkania z kulturą ludową, cykle warsztatów dla 

turystów indywidualnych, siedemnaście tematów 
lekcji muzealnych i inne. O tym wszystkim w szcze

gółach opowiadamy poniżej. 

Początek sezonu w tym roku zbiega się z 
czasem okołowielkanocnym. Dlatego na początek 

zaprosimy na warsztaty plecenia tradycyjnej palmy 

wielkanocnej, na mszę z poświęceniem palm i na 

minisesję fotograficzną w wiosennym otoczeniu i 
z wielkanocnymi zwierzakami. Po Wielkiej Nocy, 

ale jeszcze w czasie wielkanocnym w skansenie 

będzie odpust na św. Marka-patrona naszej zabyt

kowej świątyni -odprawiona zostanie msza święta 
z procesją. Wydarzenia kwietniowe to dopiero po

czątek weekendowych atrakcji zaplanowanych aż 
do końca jesieni. Punktem stałym są znane już od 

dwudziestu jeden lat spotkania z twórcami ludowy

mi pod szyldem Prezentacje Twórczości Ludowej 

Lasowiaków i Rzeszowiaków. Dalej, przez kolejne 

wiosenno-letnie weekendy prowadzić nas będzie 

seria „Co niedzielę w zagrodzie". Cykliczne, znane 

uczestnikom imprezy w skansenie okraszone będą 

takimi wydarzeniami jak wystawa malarstwa Woj

ciecha Trzyny, jak potańcówki z Kocirbą, Kapelą 

z Huty Komorowskiej i Kapelą Maliszów, jak(!) 

turniej drwali, jak letnie spotkanie dzieci i rodziców 

z opowiadaniem i panią opowiadaczką, jak Wielki 

Dzień Pszczół albo spotkanie z seniorami czy po 

lasowiacku obchodzone święto Matki Boskiej Ziel

nej. Niech każdy z poniższych akapitów zostanie 

zinterpretowany jako indywidualne zaproszenie. 

23 kwietnia - Odpust na dzień św. Marka 

rozpocznie się mszą świętą (15.00) i procesją wokół 

kościoła z udziałem Straży Grobowej z Raniżowa, 

pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Później uczta dla 

oka -pokaz musztry straży i uczta dla brzucha -

potrawy regionalne w szkole z Trzebosi i smakołyki 

z kramów odpustowych. Na koniec potańcówka z 

Kapelą z Huty Komorowskiej w spichlerzu z Bidzin. 

Na roztańcowane spotkania zapraszamy także 

28 maja i 18 czerwca. Majowa zabawa będzie pod 

muzykę kapeli Kocirba, natomiast do czerwcowych 
pląsów zagrają nam muzycy z Kapeli Maliszów. 

20 maja - Noc Muzeów -w ten wieczór za

praszamy na wystawę malarstwa Wojciecha Trzyny 

oraz na wybitny spektakl Teatru Przedmieście pt. 

,,Podróż" zrealizowany na podstawie niezwykle ak

tualnej, nas osobiście dotyczącej, powieści Tomasza 

Manna pt. ,,Józef i jego bracia". O odnajdywaniu 
własnego powołania, o poznawaniu własnego wnę
trza i o relacji ze Stwórcą. 

4 czerwca - Prezentacje Twórczości Ludowej 
Lasowiaków i Rzeszowiaków - w tę niedzielę w 

niemal każdej chacie można będzie spotkać gospo-
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darza -garncarza, kowala, rzeźbiarza, koszykarza, 
malarza, muzykanta i wielu innych. Rzemieślnicy 
i artyści będą prezentować w historycznych zagro
dach swoje wyroby i opowiadać o swojej pracy. 
Od gospodyń -przedstawicielek sztuki kulinarnej 
-będzie można spróbować najsmaczniejszych re
gionalnych potraw. 

25 czerwca - ,,Z mamą i tatą zaczynam lato" 
- tego dnia proponujemy dla dzieci i rodziców 
uczestnictwo we wspaniałej przygodzie! Mamy w 
repertuarze grę terenową, dawne zabawy, warsztaty 
wykonywania wierzbowych instrumentów oraz ... 
niezwykłe historie z muzyką na żywo i bajarką, 
która będzie wciągać słuchaczy w tworzenie opo
wieści. Wszystko to dzięki projektowi „Opowieści 
z Walizki". 

Od maja do października -msze trydenckie 
-w zabytkowym kościele rzochowskim, w trzecią 
niedzielę miesiąca, odprawiane będą msze przed
soborowe - po łacinie, tyłem do ludu. Zapraszamy 
do uczestnictwa w tej nadzwyczajnej formie rytu 
rzymskiego. 

Od lipca do końca sierpnia -,,Co niedzie
lę w zagrodzie ... " -to cotygodniowe, wakacyjne 
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spotkania z twórcami ludowymi i kuchnią regio
nalną. W każdą letnią niedzielę zapraszamy na 
inne, ciekawe, tematyczne spotkanie w skansenie. 
Dla zwiedzających oferujemy bezpłatne warsztaty 
i możliwość zwiedzania zabytkowego kościoła z 
Rzochowa. Tegoroczną atrakcją specjalną będzie 
turniej drwali -imponujące widowisko! 

6 sierpnia -,,Koń, jaki jest. .. " - to kolejne 
wydarzenie w skansenie, które co roku przyciąga 
tłumy turystów. W tę niedzielę zapraszamy wszyst
kich miłośników koni i jeździectwa. Będzie wysta
wa klaczy, pokazy jeździeckie i zawody tylko dla 
śmiałków -przeciąganie wozu albo wspinanie się 
na słup. Będzie można też spotkać rzemieślników 
prezentujących swoje wyroby i panie serwu jące 
smakołyki z regionu. 

8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół -Albert 
Einstein powiedział, że jeśli wyginą pszczoły, 
człowiekowi zostaną cztery lata istnienia. Dlate
go skansen wraz ze swoimi ulami, pszczołami i 
zaproszonymi pszczelarzami włącza się w akcję 
„Pomagamy pszczołom" i organizuje zwiedzanie 
pasieki, degustacje miodu i poznawanie miododaj
nych roślin. 

0 
10 września - Europejskie Dni Dziedzictwa 

pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa -dziedzictwo 
krajobrazu" -w skansenie projekt skupiający naszą 
uwagę na związkach kultury z pejzażem podsumuje
my mszą świętą w zabytkowym kościele, koncertem 
pieśni dziadowskich w wykonaniu Jacka Hałasa, 
a w spichlerzu z Bidzin zainaugurujemy pokon
kursową wystawę fotograficzną „Fotoszopa". Na 
zakończenie barwnego dnia zaprosimy na nie mniej 
kolorową, żwawą potańcówkę. 

Przez cały sezon zapraszamy do zapisywania 
się na warsztaty. W tym roku są to między innymi 
spotkania kulinarne. Od sierpnia do listopada w 
każdą ostatnią sobotę miesiąca znawczyni regio
nalnej kuchni -Janina Olszowy -będzie gotowa
ła przeróżne dania z ziemniaków. Uczymy też na 
warsztatach etnograficznych jak upleść wielkanocną 
palmę (9 kwietnia), jak układać bukiety z ziół (15 
sierpnia) i jak robić tradycyjne ozdoby choinkowe 
(9 grudnia). Warto nauczyć się czegoś nowego i 
odkryć w skansenie nową pasję. 

Agata Front 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 

Weekend z fotografią i wielkanocną palmą 
W surowym i z natury ascetycz

nym czasie Wielkiego Postu zapraszamy 
wszystkich (dzieci, młodzież i dorosłych) 
do uczestnictwa w minisesji fotograficz
nej oraz w warsztatach, które wprowadzą 
ciepły powiew wielkanocnej radości. 

Przez cały weekend (8-9 kwietnia) zapra
szamy na minisesję fotograficzną w niezwykłym 
miejscu-w parku etnograficznym w Kolbuszowej 
i w niecodziennym -świątecznym -towarzystwie. 
Za aparat chwyci zaprzyjaźniona już z kolbuszow
skim skansenem fotografka Karolina Migurska, 
a na plan (w piękny plener i do klimatycznych 
wnętrz) zaprosi kurczaczki i owieczki. W ich to
warzystwie będzie można zrobić sobie fotografie 
w wielkanocnej odsłonie. 

Rezerwacja miejsc i informacja o cenie: mi
gurska@interia.pl. Oferujemy: 1-2 stylizacje, 10 
zdjęć w formie odbitek 15 x 21 cm (i zgranych 

na płytę CD w peł
niej rozdzielczości i 
poddanych starannej 
obróbce), możliwość 
dokupienia większej 
liczby odbitek i zdję
cia na drewnie w pro
mocyjnej cenie, czas 
sesji: 1- 1,5 godziny. 
Liczba miejsc ograni
czona. 

Na tomias t  w 
Niedzielę Palmową 
(9 kwietnia) w stali 
warsztatowej szkoły z 
Trzebosi, pod facho
wym okiem Urszuli Rzeszut-Baran będzie można 
zrobić palmę wielkanocną -tradycyjną -z jałow
ca, kwiatów trzciny, wierzbowych gałązek czy 

b u k s z p a n u. 
Przy pracy bę
dzie można po
słuchać o tym, 
jakie przezna
czenie mają 
palmy w na
szej kulturze i 
jaką symbolikę 
ze sobą niosą. 
Mało kto wie, 
że połykanie 
bazi ze świę
conej palmy 
chroni przed 
bólami gardła. 
O tej i innych 

rewelacjach związanych z obrzędami Kwietnej 
Niedzieli będzie można posłuchać już niebawem. 
Warsztaty będą odbywać się w dwóch grupach od 
godziny 12.00 do 12.45 i od 13.00 do 13.45. 

Aby wykonana praca i zdobyta wiedza miały 
należyte umocowanie w rzeczywistości - o 14.00 
w kościele pw. św. Marka zostanie odprawiona 
msza święta z poświęceniem palm wielkanocnych. 

Zgłoszenia można składać telefonicznie ( 17 
2 27 12 96) lub drogą mailową (sekretariat@mu
zeumkolbuszowa.pl). Koszt: 10 zł - osoba; 15 
zł -rodzic i dziecko; 2 0  zł -rodzice z dziećmi. 

Atrakcji jest wiele i wiosenny, weekendowy 
czas jest na nie najlepszy. Zapraszamy gorąco do 
wkroczenia w okres wielkanocny w sposób trady
cyjny, jak to dawniej bywało - z własnoręcznie 
zrobioną palmą i fotopamiątką. 

Agata Front 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
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Kolbuszowska Gildia Fotografów 
Tym razem cotygodniowe spotkanie 

Kolbuswwska Gildia Fotografów prze
niosła do Rzeswwa w miejsce zgoła ma
giczne, przypominające czasy fotografii 
naszych pradziadków. 

Ma się wrażenie ,że będąc tam czas jakby 
się zatrzymał i dane j est nam oglądać rzeczy, które 
mają przeszło 150 lat a nadal działają i w każdej 
chwili można je z powodzeniem użyć. Ten wieczór 
dzięki uprzejmości właścicieli ,spędziliśmy w po
mieszczeniach Fundacji „Aparat Cafe" mieszczą
cej się w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 11. W 
kilku pomieszczenia zostało zgromadzone ponad 

1300 eksponatów, z których większość stanowią 
aparaty fotograficzne- począwszy od takich na 
specjalne szklane płyty jako materiał światłoczuły, 
przez skrzynkowe, mieszkowe, lustrzanki jedno i 
dwu obiektywowe , szpiegowskie i wiele innych na 
obecnych „cyfrówkach" kończąc. Obecne na eks
pozycji są również akcesoria fotograficzne w po
staci powiększalników, koreksów, światłomierzy, 
obiektywów. Są także stare wydawnictwa traktu
jące o fotografii. Każdy miłośnik fotografii, który 
tam trafi (a powinien) znajdzie coś dla siebie. Ten 
który „wychował" się na fotografii analogowej ze 
łezką w oku będzie oglądał „Druchy", ,,Smieny", 

,,Maja szuka wiosny" 
24 marca z okar,ii obchodów Dnia 

Teatru Zespól Szkól Nr I odwiedziły 
przedszkolaki. 

Mali gości wraz ze swoimi Paniami mieli 
okazję podziwiać umiejętności aktorskie i wokalne 
uczniów klas 2b i 3c w przedstawieniu „Maja szuka 

wiosny". Na zaaranżowanej scenie pojawili się: 
pszczółki Maja i Gucio, oddział mrówek, konik 
polny Filip, gąsieniczka, motylek, żuczek oraz re
cytatorzy. W przedstawieniu wykorzystano utwory 
„Zimo uciekaj", ,,Wiosna wiosenka", ,,Marzec 
czarodziej", ,,Cztery pory roku-Wiosna", Wiosna 

„Starty" ,,Exakty" czy „Pentacony", a ci, którzy 
nie wiedzą co to „analog" mogą się przekonać „z 
czym to się je". Słowem każdy kto kiedykolwiek 
fotografował powinien tam trafić. Ze swej stro
ny serdecznie dziękujemy właścicielom Fundacji 
za możliwość spotkania się w ich pomieszcze
niach(mimo wieczornej pory). Zostaliśmy miło 
przyjęci, poczęstowani pyszną kawą i uraczeni 
historią powstania i gromadzenia istniejącej eks
pozycji, a także poszczególnych jej eksponatów. 

Kolbuszowska Gildia Fotgrafów 

-Skaldowie" oraz „Taniec kurcząt w skorupkach 
-M. Musorgskiego". 

Miłym akcentem były gromkie brawa, które 
dostawali wykonawcy. Wizyta przedszkolaków 
zakończyła się skromnym słodkim poczęstunkiem. 

Ilona Iwaniak (3c) 

Agnieszka Sudoł (2b) 
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Czym jest Boże miłosierdzie? Czy można 
zostać potępionym na własne życzenie? Czy 
nawrócenie, nawet w ostatniej chwili życia, 
jest gwarancją zbawienia duszy? Dlaczego 
wątpimy w nieskończone miłosierdzie i daje
my się zwieść szatanowi? 

Są to pytania, które nurtują ludzkość od zarania 
dziejów. Wydaje się, że nie można uzyskać na nie 
jednoznacznych odpowiedzi, pomimo tego ludzie od 
zawsze starali się chociaż otrzeć o niezbadaną tajem
nicę istnienia. Wbrew wszystkiemu być bliżej prawdy. 
Bliżej Boga. Również teraz, w XXI wieku. Również 
tutaj, w Kolbuszowej. 

25 marca na scenę kolbuszowskiego Miejskie
go Domu Kultury powrócił spektakl „Potępiony za 
niewiarę" Tirsa de Mo liny w reżyserii Grzegorza Wój
cickiego. Został on wystawiony ponownie na prośbę 
widzów, którzy tłumnie wypełnili salę widowiskową. 
Aktorkami po raz kolejny były utalentowane uczennice 
i absolwentki Liceum Ogólnokształcącego im. Janka 
Bytnara w Kolbuszowej. Ten niezwykły spektakl to 
swoista wyprawa w głąb naszego istnienia. Wyprawa 
tym bardziej przejmująca, bo odbywająca się w czasie 
Wielkiego Postu. 

Pomimo że utwór powstał w 1625 roku, pytania 
zawarte w tekście dramatu wydają się być jak najbar
dziej aktualne.,,Potępiony za niewiarę" to sztuka, w 
której charakterystyczny humor Tirsa de Moliny do
skonale łączy się z wątkami tragicznymi. Przedstawia 
historię pustelnika Paula oraz zbrodniarza Enrica, na 
których Szatan zastawił przewrotną zasadzkę. 

Przygoda aktorek z teatrem zaczęła się blisko 
dwa lata temu na warsztatach teatralnych w kolbu
szowskim liceum. Zajęcia prowadzone przez teatro
loga Grzegorza Wójcickiego odbywały się w ramach 
innowacji pedagogicznej, której głównym celem było 
poznanie warsztatu aktorskiego i przygotowanie przed-

stawienia. Premiera (24 czerwca 2016 r.) była zwień
czeniem niemal dwuletnich prac i dowodem na nie
zwykłą interakcję między reżyserem a jego zespołem. 

Spektakł okazał się wielkim sukcesem. Na scenie 
jak na dłoni było widać ciężką pracę artystek, świet
nie przygotowanych pod względem technicznym. Ich 
niezwykle dopracowane ruchy i gesty, dykcja, zabawa 
słowem pozwoliły przenieść się widzom w sugestywny 
świat. Warsztat, który tak kunsztownie wypracowały, 
pozwolił im czuć się komfortowo na scenie, a co za tym 
idzie, mogły swobodnie oddawać emocje, by przekazać 
to, co najcenniejsze w teatrze - duchowość. Istotnie, 
oglądając spektakl, miało się wrażenie przenikania do 
świata przedstawionego. Żaden gest, żaden ruch, żadne 
słowo nie było przypadkowe. To właśnie nazywamy 
pasją, która dodaje skrzydeł. Nie tylko aktorkom, bo 
również widzowie byli bardzo poruszeni. Zobaczy
li piękne młode dziewczęta, które pomimo ludzkich 
ułomności sięgają ku najwyższemu dobru, jakie może 
otrzymać człowiek wierzący. 

Teatr Grzegorza Wójcickiego to przede wszyst
kim strumienie żywych obrazów. Wiele scen było in
spirowanych malarstwem. Podczas spektaklu można 
było zobaczyć, jak znakomicie aktorki wcielają się 
w postacie z obrazów Belliniego i Botticellego (,,Pie
ta"), Rembrandta (,,Powrót syna marnotrawnego") i 
Zurbarana (,,Medytacje św. Franciszka"). Scena, która 
została wprowadzona specjalnie do przedstawienia 
wystawionego 25 marca (będąca niesamowitym dopeł
nieniem całości), to ożywienie płótna „Chrystus przed 
Kajfaszem" Honthorsta. Nie dało się nie zauważyć pla
styczności ruchów scenicznych i świetnej kompozycji 
obrazów. Dzięki idealnie dobranej muzyce, jak również 
niesamowitej grze świateł, nad którą czuwał niezawod
ny Stanisław Długosz, widzowie przenosili się z jawy 
do krainy sennych majaków. Światła stworzyły jakby 
ramę dla spektaklu. Dzięki temu kuszenie Szatana w 

umyśle Paula czy Enrica, czeluści piekielne podkre
ślone czerwonym reflektorem, ruchliwe ulice Neapolu 
czy surowe wnętrza jaskiń, w których zamieszkiwali 
bohaterowie, były na wyciągniecie ręki. 

Skoro o tym mowa, należy również wspomnieć, 
jak płynne i klimatyczne były przejścia pomiędzy sce
nami czy poszczególnymi aktami. Ciemność. Cisza. 
Nagle strumień światła. Wyłaniająca się jakby znikąd 
Róża Salwik, grająca na fortepianie utwory puentujące 
lub zapowiadające to, co wydarzy się dalej. Dzięki 
muzyce granej na żywo widzowie mieli czas na wzięcie 
głębokiego oddechu. W zmagała ona również napięcie, 
jakie towarzyszyło oczekiwaniu na kolejne sceny. 

Jak udało się stworzyć tak magiczny klimat 
przy bardzo oszczędnej scenografii? Aktorki miały do 
dyspozycji tylko dwie stare walizki, trzy krzesła, dwa 
lampiony i czaszkę. Niewiele, prawda? To dowód na to, 
że w prostocie ukryte jest piękno, a pasja i duchowość 
niezwykle pobudzają wyobraźnię. 

Wieczór, 25 marca, na długo pozostanie w pamięci 
obecnych w kolbuszowskim MDK. Widzowie oczami 
wyobraźni będą wracać do czerwonego światła zdradza
jącego obecność Szatana. Szatana (Natalia Dlużyńska) 
wyłaniającego się jakby z czeluści piekielnych, ze swoim 
demonicznym szeptem, od którego publiczność dostawała 
gęsiej skórki. Bardzo mocnych, skłaniających do refleksji 
nad sobą monologów: Paula (Weronika Malinowska) i 
Enrica (Natalia Kolasa). Do niestroniącego od alkoholu 
Pedrisca (Adrianna Augustyn), który był świetnym uoso
bieniem humoru Tirsa de Moliny. Będą wracać także do 
szatańskich sług: Galvana (Beata Serafin) i Escalante'a 
(Róża Salwik), a wreszcie do Pastuszka (Zuzanna Salwik), 
który szukał swojej zagubionej owcy. 

Skąd ta pewność? Po spektaklu publiczność nie 
kryła wzruszenia, a artystki i ich mentor otrzymali 
owacje na stojąco. W pełni zasłużone, zresztą. 

Monika Śnieżek 
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F I NAN SOWO 
Reforma szkolnictwa 20 1 7 .  

Inwestycja w ludzi jest 
najlepszą inwestycją 

Kiedyś przeczytałem taką myśl w jednym w 2017r. na Podkarpaciu pracę straci prawie I OOO 
z katolickich czasopism. Gdy w grę wchodzi pedagogów -a ponad 2000 będzie miało obcięte 
rachunek ekonomiczny, rządzący zapominają o pensum. Zmniejsza się liczba dzieci w oddziałach, 
tej maksymie. Czy rzeczywiście wskaźniki de- więc braku je podziału na grupy na zajęciach języ
mograficzne, jako jedyne muszą mieć wpływ na kowych, informatycznych i wychowania fizyczne
decyzje samorządów dotyczące najważniejszej dla go. Mniej grup to mniej godzin dla nauczycieli. W 
społeczności lokalnych instytucji kulturotwórczej, 
jaką jest szkoła? 

Dramat dzieci, rodziców i społeczności lo
kalnych, dla których szkoły były miejscem kulty
wowania kultury małych ojczyzn, rozgrywa się 
ciągle na naszych oczach. Media pokazują obra
zy zdeterminowanych rodziców, protestujących 
przeciw zamykaniu małych wiejskich szkół. Ich 
protesty najczęściej prowadzą niestety donikąd. Na 
przykład w mojej rodzimej gminie Raniżów, obaj 
Wójtowie przedstawiali dotąd twarde ekonomiczne 
wskaźniki, które wprost ukazywały koszty utrzy
mywania nierentownych placówek oświatowych. 
I tu nic się nie zmieniło. 

Dodatkowo obecnie sprawę kompliku je li
kwidacja gimnazjum. Kompliku je szczególnie 
dla nauczycieli wiejskich szkół i samodzielnych 
gimnazjów, którzy mogą stracić pracę -a w najlep
szym razie czeka ich przeniesienie. Szacuje się, że 

ubiegłym roku większość sześciolatków została w 
przedszkolach, więc nabór do pierwszych klas był 
bardzo słaby. To też przekłada się na zatrudnienie 
nauczycieli. Kolejna przyczyna to łączenie mało 
liczebnych klas w duże i szukanie przez to oszczęd
ności. Kolejna: samorządy tną godziny psycholo
gom, logopedom, bibliotekarzom. Po likwidacji 
gimnazjów posypią się kolejne cięcia. Dotyczy to 
nauczycieli każdego przedmiotu, ale najwięcej jest 
wuefistów i edukacji wczesnoszkolnej. 

Czy jednak zmiany w oświacie nie powin
ny być poprzedzone opracowaniem, w drodze 
jak najszerszych konsultacji społecznych, planu 
restrukturyzacji systemu w całej gminie? Planu, 
który powinien zostać zatwierdzony przez rad
nych, jako przedstawicieli społeczeństwa - planu, 
z którym powinna identyfikować się większość 
mieszkańców całej gminy. I podstawowe pytanie: 
czy celem nadrzędnym takiego planu nie powinno 
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być podniesienie poziomu nauczania w placów
kach oświatowych prowadzonych przez samorząd, 
a nie złudne marzenie o osiągnięciu rentowności 
w szkolnictwie. Rentowności rozumianej niestety 
bardzo wąsko ... szczególnie przez osoby, które z 
ekonomią nie mają wiele wspólnego. 

Kończąc życzę wszystkim, a w szczegól
ności uczniom i nauczycielom stabilizacji, a w 
okresie Wielkanocnym pogody ducha, zdrowia i 
radości oraz wszelkiego dobra, smacznego jajka i 
bardzo mokrego śmigusa - dyngusa 

Marek Kowalski 
Autor jest magistrem ekonomii i absolwen

tem handlu zagranicznego; posiada kilkunasto
letnie doświadczenie zawodowe - pracując na 
stanowiskach kierowniczych' w sferze finansów, 
zarządzania projektami (w tym restrukturyzacji) 
oraz importu w największych firmach Podkarpacia 

Z głębi serca życzę Wam wszystkim 
płynącego z WIARY 

prawdziwe 
RADOSN EGO ALLELUJA 

Otrz!Jjcie już fzy, yfaczqcy, 

+- I� J!,,_,.J;_,.,.,;,.__,_;,,· '---:) . 

Wszystkim Drogim Przyjaciołom i Dobroczyńcom! 

Z głębi serca życzymy radości płynącej z tajemn icy 
Zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Niech Zmartwychwstały Pan przemienia nasze serca, 
obdarza wszelkimi laskami  w służbie Bogu i ludziom, 

abyśmy byli prawdziwymi świadkami Wiary, Nadziei i Miłości. 

Z wyrazami wdzięczności i gorącymi życzeniami 

L. Daiel KorydWlli 

ks Chwil J<'&,,c:,,J\. , ,  n,,c1u .. , ., 
Muu\Jm K�,dyula A. K„dowócckicgo SJ 

i 11aplut!ch D�ld Ml•Tf"Jch 

Oie�nj, S:uulomi•uliej 

�c.., -7/4,?.,._ ,<;,,,:( 
l'ruu 

F11oda�ji im. �. XarJ.A. K.odowied,iego 

0l>c.,;cbn gt"Wc" 

ża(e z serca wyz19cie. 
Wszyscy w Chrystusa wierzący 
wese(cie Sif, ral19cie! 

Bfoqosfawion!Jcfi i Racfosn!Jcfi Świqt Wie{ki9 Noc!J! 
Niech Tcvemnica Zmartw!jcfiwstania stanie Sif 

d{a nas źródfem odrodzenia wiar!J, umocnienia nadziei 
i ZW!JCifstwa mifości! 

Niecfi Zmartw!jcfiwstaf!J Jezus nqpefni serca WSZ!JStkicfi 
yrawdziwq radościq i yok(!jem. 

ZdrOW!JCh i �ok(!jn!Jcfi Świqt Wiefki9 NOC!J. 

Ź!JCZ!J 

\ 
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WIOSNA 
Roman mieszkał wiele lat w Nowym 

Jorku. Po „zimie 100 lecia" miał dość już 
śniegu i mrozów. 

Sprzedał swój dom i wraz z żoną wyjechał do 
Honolulu. Kiedy przyleciał na chwilę do Nowego 
Jorku spotkaliśmy się na ulicy. Z wielkim zadowo
leniem opowiadał mi: o pięknych Hawajach, o miej
scach, które pokochał, o żonie, która zaczęła malować 
bajeczne, polinezyjskie kwiaty ... Bardzo im zazdro
ściłem. Tej całorocznej egzotyki, ciepła, zieleni ... 

Romana nie widziałem przez kilka lat. Spo
tkałem go ponownie na tej samej ulicy. Był późny 
listopad. Zimne, deszczowe popołudnie a mój zna
jomy w radosnym nastroju. Na powitanie wykrzyk
nął- wróciłem na stałe do Nowego Jorku! Byłem 
zaskoczony tą informacją. Dlaczego? Co się stało? 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

Odpowiedź była prozaiczna. Hawaje są naprawdę 
piękne, ale po kilku latach mieszkania w letnim 
klimacie, patrzenia przez 12 miesięcy na te same 
kwiaty, zieleń, tęcze po tropikalnym deszczu zabra
kło nam nowojorskiej jesieni z kolorowymi liśćmi, 
białej zimy i tego pięknego oczekiwania wiosny. 

Jakże różne wiosny pamiętamy. Te z lat 
młodości, zawsze piękne i oczekiwane. Najpierw 
zapełniającymi się zieleniami, później kolorami 
pierwszych kwiatów, odgłosami ptasich treli oraz 
rozgrzewającego ciepłem słońca. Przyroda była na 
wyciągnięcie ręki. Rozlewisko pełne żab za domem, 
łąki, małe lasy zwane „sosenkami i olszynami". Po 
zazwyczaj długiej zimie, wiosna cudownie budziła 
te moje miejsca do życia. Z wielką radością de
lektowałem się nią i nabiera jąc ożywczej energii ... 

Te dorosłe, nowojorskie wiosny, oglądam z 
balkonu, podczas jazdy samochodem, w maleń
kich „ogródkach" przy domach na Queensie czy 
Brooklynie i koniecznie w ogrodach botanicznych. 

Czas wyczekiwania i jej przyjście są podobne do 
tych ostatnich, które pamiętam z Polski. 

Kiedy po pierwszych siedmiu latach miesz
kania w Stanach, planowałem odwiedzenie kraju
wybrałem ostatni tydzień marca. Niestety, począ
tek kalendarzowej wiosny był mroźny. Pierwszego 
kwietnia, w drodze na Okęcie przeszła śnieżyca ... 
Więcej szczęścia mieliśmy kolejnym razem, kilka 
lat później. Goszcząc w Polsce w marcu 2014 r. 
trafiliśmy na wyjątkową anomalię pogody. Było 
przez wiele dni upalnie, zielono i kolorowo. U mo
ich znajomych kwitły w ogrodzie m.in. zawilce, 
drzewo dereniowe a w oczku wodnym kaczeńce. 
Przebudzone pszczoły zaczęły pierwsze zwiadow
cze loty a krokodyl na rynku wyglądał przyjaźnie. 
Oczywiście, odwiedziłem moje młodzieńcze miej
sca. Wyglądały inaczej, ale czułem tak jak dawniej 
przypływ tej samej energii. Ta cudowna wiosna! 

- Janusz Skowron, Nowy Jork 

111 Wiosenne zmagania 
z zimowvmi "zapasami" 

23 kwiecień 2011 

Już 23 kwietnia miłośnicy nordic walking będą mogli 
sprawdzić swoją kondycję po zimowej przerwie, uczestnicząc 
w „ Wiosennych zmaganiach z zimowymi „zapasami" ,,. 

Jest to III edycja zawodów organizowanych przez Kolbu
szowski Klub Nordic Walking. 

Stadion Sportowv w Kolbuszowej 
przv ul. Wolskiej 2 

Program zawodów: 
- 1.30-10.00- wvdawanie numerów oraz 

nakletów s1anow11ch 
- 10.30- otwarcie zawodów i rozgnewka 
- 11.00- stan na d11s1ansie 5km i 10 km 
- 12.30-zamknięcie 1ras11 zawodów 
-12A5- zumba limess •. 
-14.00· ogłoszenie oficialn11ch wvników 

Zgłoszenie elekb'onlane poprzez fomlUlarz ..oo stronie 

timekeeper,AI lwb - nw.kolb1:1szow<ll.pl. 
Kaidy zawodnik otrzymó j:XlmlQi:kowy' medal . 

. � �1:!!.1k6w M��y atra11�.�·

Sponsorzy 

Zawodnicy punktualnie o godz. 11°0 wystartują na jednym 
z wybranych przez siebie dystansów 5 lub 1 O km. 

Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy oraz pamiątkowy 
medal. Na zawodników czeka wiele atrakcji. 

Organizatorzy gwarantują milą atmosferę oraz niezapo
mniane wrażenia. 

Więcej informacji na plakatach oraz u organizatorów. 
Serdecznie zapraszamy do logowania i udziału. 
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Z życia Przedszkola Niepublicznego 
pw. Świętego Józefa w Kolbuszowej 

,,PRZEDSZKOLAKI OGRODNIKAMI" 
Dzieci z utęsknieniem czekały na wiosnę. Zdecydowały się posadzić na 

przedszkolnym parapecie cebulkę, tulipany, owies i rzeżuszkę w doniczkach. 
Każde dziecko miało możliwość nałożenia ziemi do doniczki, posadzenia 
lub posiania nasionek, podlania swojej roślinki oraz codziennego dbania o 
roślinkę. Nic tak nie cieszy dzieci jak obserwacja rozwoju swojej roślinki i nic 
tak nie smakuje jak własnoręcznie wyhodowana rzeżuszka czy szczypiorek. 

Przedszkolaki miały możliwość nałożenia ziemi do doniczki, posadzenia lub 
posiania nasionek, podlania swojej roślinki oraz codziennego dbania o roślinkę. 

SPOTKANIE Z MUZYKĄ 
W dniu 22 marca br. został zaproszony do przedszkola pan Wojciech 

Front, który uczy w Szkole Muzycznej w Ropczycach i Stalowej Woli, a 
zarazem jest tatą Matyldy, która uczęszcza do przedszkola. Pan Wojciech 
uczy gry na kontrabasie i to właśnie z tym instrumentem, a nawet z dwoma: 
większym i mniejszym przybył do przedszkola. Dzieci podczas tej wizyty 
dowiedziały się, co to jest kontrabas, do jakiego rodzaju instrumentów można 
go zaliczyć, miały możliwość wysłuchania kilku utworów, a także mogły 
samodzielnie na nim zagrać. Wizyta ta sprawiła dzieciom dużo radości, a 
kilkoro z nich stwierdziło, że kiedyś chciałby grać na takiej „dużej gitarze". 

,,Dzięku jemy panu Wojtkowi za przybycie i zapraszamy innych odważ
nych rodziców do dzielenia się swoimi pasjami i talentami". 

Wizyta pana Wojciecha Franta, który uczy w Szkole Muzycznej w Ropczvcach 
i Stalowej Woli, a zarazem jest tatą Matyldy, która uczęszcza do przedszkola. 

,,LASOWIACY W PRZEDSZKOLU" 
W dniu 24 marca br. odwiedził przedszkole Zespół ludowy „Lasowia

cy". Członkowie zespołu przybyli w swoich ludowych strojach. Swoją wizytę 
rozpoczęli od wyjaśnienia kim byli „lasowiacy", skąd pochodzi ta nazwa oraz 
czym się zajmowali. Dzieci dowiedziały się także z jakich elementów składa 
się strój „lasowiacki" męski oraz damski. Goście mieli przygotowany rów
nież „lasowiacki" strój dla dziewczynki i chłopca, w który przebrali dwójkę 
przedszkolaków. Ta atrakcja sprawiła im dużo radości. Podczas odwiedzin 
nie zabrakło również śpiewu i tańca. Goście zaprezentowali kilka utworów, 
oraz zaprosili przedszkolaków do tańca. Na koniec wszyscy ustawili się do 
wspólnego zdjęcia. Za przybycie, ciekawe zajęcia oraz śpiewy i tańce przed
szkolaki podziękowały gromkimi brawami. 

Członkowie Zespołu ludowego „ Lasowiacy " przybyli do przedszkola w swoich 
ludowych strojach. 

WITAJ WIOSNO! 
Przedszkolaki gościły już w progach przedszkola Panią Jesień i Panią 

Zimę. Często pytały czy odwiedzi ich również ich siostra Pani Wiosna. Tak 
też się stało. Przybyła w marcowe popołudnie przynosząc ze sobą kwiaty do 
przedszkolnego kącika przyrody, a także porcją wiadomości o sobie i swo
ich siostrach. Dzieci z zapałem uczestniczyły w rozwiązywaniu zagadek, w 
konkursach, wiosennych doświadczeniach i zabawach z gościem. Wspólnie 
wykonywały też portrety dla pani Wiosny. 
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Wiosna przybyła w marcowe popołudnie przynosząc ze sobą kwiaty do przedszkolnego kącika przyrody, a także porcją wiadomości o sobie i swoich siostrach. 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
Kochanym Przedszkolakom, 

Szanownym Rodzicom 
oraz wsZYstkim CZYtelnikom Przeglądu Kolbuszowskiego 

� A� Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, 

co jeszcze uśpione, oż:ywił to, co już martwe; niech światło 
]ego słowa prowadzi nas przez ż:ycie do wieczności. 
adosn eh Świąt w gronie rodzinnym upływającyck 

' i płynącej z odkrycia na nowo Y • 
· rpiącego i zmartwychwstałego 

Sadze n ie kwi atów w Ko l b uszowej 

Ił(.• 
·.· ?J ·_,; -"' � 

<� : , '*' \Hi . ,;,· ,· 
>., , ..,! ... _ _, 

. - � . .  

Po wiosennych porządkach przyszła pora na upiększanie miasta. Wzorem poprzednich lat ruszyły nasadzenia i pielęgnacja 
zieleni. Kwiaty ozdobiły rynek i ronda. Na rabatkach pojawiły się głównie kolorowe bratki. Zakwitły również posadzone w ubiegłym 
roku .fioletowe, żółte i białe krokusy. 
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Rozbudowa ul. Jana Pawła li J.---
Do końca września potrwajq prace towej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 inwestycji. Jednocześnie przy opracowaniu pro-

przy rozbudowie ul. Jana Pawia Il. 30 w wysokości ponad 555 tys zł. jektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
marca w Urzędzie Miejskim wstała pod- Urząd Miejski będzie informował o utrudnie- wykonawca uwzględni rozwiązanie, które będzie 
pisana umowa z wykonawcq. Inwestycja niach w ruchu drogowym związanych z realizacją jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. 
wyniesie prawie 1,8 mln zł. 

Roboty będą prowadzone na odcinku od ron
da na drodze wojewódzkiej nr 875 relacji Mielec
Leżajsk do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju. 

Przebudowane zostaną 4 skrzyżowania. Po
wstaną 92 miejsca postojowe, chodnik z kostki 
brukowej po obu stronach ulicy, dwukierunko
wa ścieżka rowerowa od ul. Wojska Polskiego w 
stronę ronda na drodze wojewódzkiej. Inwestycja 
obejmuje również budowę 3 azyli i 2 zatok auto
busowych. Pojawi się nowe oświetlenie, ławki oraz 
urządzona od nowa zieleń dekoracyjna. 

Zwiększy się również przepustowość na 
skrzyżowaniu z ul. Obrońców Pokoju -wykona
ny zostanie dodatkowy pas ruchu dla pojazdów 
skręcających w lewo. 

Na realizację zadania gmina zdobyła dofi
nansowanie z Programu rozwoju gminnej i pow i a-

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

OJCA 

PANU ORDYNATOROWI 

dr. n. med. 

JAROSŁAWOWI RAGANOWI 
składają: 

Lekarze, pielęgniarki 
oraz personel pomocn iczy 
Oddziału Ch i rurgi i Ogólnej 

z pododdziałem U rologii SP ZOZ 
w Kolbuszowej 

Koledze 

WIESŁAWOWI 
SZEPIEŃCOWI 

Kierownikowi Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIA 
składają 
Burmistrz 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej 

PANU 
DOKTOROWI JAROSŁAWOWI 

RAGANANOWI 
Ordynatorowi Oddziału Chirurgii 
Ogólnej z Pododdziałem Urologii 

SP ZOZ w Kolbuszowej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

OJCA 
składają 

Burmistrz Kolbuszowej 
oraz Pracownicy 

Urzędu Miejskiego 

Koleżance 

KRYSTYNIE MYTYCH 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TEŚCIA 
składają 

Burmistrz 
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej 

Koleżance 

MAGDALENIE HAŁDAŚ 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

SIOSTRY 
składają 

Burmistrz 
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Kolbuszowej 

Koleżance 

MAGDALENIE 
FILIPOWICZ 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

TATY 
składają 
Burmistrz 

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Kolbuszowej 



---�--A SERWIS I N FORMACYJ NY 

U RZĘDU M IEJSKIEGO 

w KOLBUSZOWEJ 

1 

Po odnycli, yefnycli nadziei 
Świąt Wie{kanocnycli, wzajemntj życzllwości 

i zrozumienia oraz yowodzenia 
w życiu yrywatnym i zawodowym. 

Niech zbllżające sif świrta 
bfdą czasem radości i yok�u, prdzonym 
wśród najbllższycli. ,,Wesofego A{{e{uja" 

Krzysztof Wi{k 
Przewodniczący Rady Mitjskitj 

Jan Zuba 
Burmistrz Ko{6uszowtj 
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Pod pisanie umowy - budowa drogi 
dojazdowej do oczyszczalni ścieków 

W piątek 1 7  marca w Urzędzie Miejskim podpisano umowę na 
• .,. 

\ 
budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej 
Dolnej oraz remont drogi gminnej od ul. Łąkowej do oczyszczalni. 

Wykonawcą zostało Konsorcjum, którego Liderem jest PBI Infrastruktura S. A. z 
Kraśnika a Partnerem Konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. 

Koszt inwestycji to ponad 870 tys. Gmina otrzymała blisko 382 tys. dofinansowania 
na budowę drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach inwestycji zosta
nie położony asfalt na odcinku od drogi Wojewódzkiej Mielec-Leżajsk. Przebudowana 
zostanie infrastruktura elektroenergetyczna, gazociągu, wodociągu i kabla światłowodu, 
kanalizacja sanitarna, budowa jezdni oraz oznakowanie pionowe. Zwiększy się nośność 
do 40t. 

Wyremontowana zostanie również droga gminna od ul. Łąkowej do oczyszczalni. 
Zakres inwestycji obejmuje frezowanie i wzmocnienie nawierzchni geokompozytem, 
wykonanie nakładki z mas bitumicznych, wykonanie poboczy z kruszywa. 

Zadania zostaną zrealizowane do końca lipca br. 

* * * * * 
* * 
* * * * * 

**j* * Program � � * ""''"'" i. ,.,.� 201.,_2020 p rz e s t r z e ń  otwarta 
�':'= P O D K A R P A C K I E  

Rozbudowa infrastruktury sportowej 
Gmina Kolbuszowa stara się o do.fi

nansowanie z Programu Rozwoju Szkol
nej Infrastruktury Sportowej 2017. 

Wniosek pn. ,,Rozwój szkolnej infrastruk
tury sportowej na terenie Gminy Kolbuszowa" 
został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Wartość projektu około 670 tys. złotych. Przewi
dywany okres zakończenia oceny wniosków przez 
Ministerstwo to lipiec 2 017 roku. 

W ramach projektu „Rozwój szkolnej in
frastruktury sportowej na terenie Gminy Kolbu
szowa" planuje się realizację dwóch zadań inwe
stycyjnych. Pierwszym z nich jest budowa boiska 
sportowego wielofunkcyjnego na terenie Szkoły 
Podstawowej w Kolbuszowej Górnej. Planowane 
do budowy boisko o wymiarach 44m x 24m będzie 
miało charakter obiektu sportowego ogólnodostęp
nego. Boisko wielofunkcyjne będzie obejmowało: 
boisko do piłki ręcznej, boisko do koszykówki, 
dwa boiska do siatkówki oraz kort tenisowy. 

PODZIĘKOWANIE 
d la 

Wszystkich, którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach, okazali nam wiele 

serca, życzliwości i wsparcia 
po śmierci 

ŚP. STANISŁAWA KORZĘPY 
Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom, Sąsia

dom oraz Wszystkim, 
którzy tak l icznie uczestniczyli 

w ceremonii pogrzebowej 
i jego ostatniej drodze, 

za okazaną pomoc, modl itwę 
oraz liczne intencje mszalne. 
Serdeczne podziękowania 

składają Żona i córki z rodzinami. 

Dodatkowym elementem obiektu będzie część 
widowiskowa na około 100 miejsc. Kolejnym re
alizowanym zadaniem w ramach projektu będzie 
remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
nr 2 w Kolbuszowej. Remont sali o wymiarach 

BURMISTRZ 

KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

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

nieruchomościami (t.j. z 2 016r. poz. 2147 ze zm.) 
wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszo
wa, przeznaczonych do oddania w najem. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 

' . ' ......... -' 
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24,45 x 14,75 m obejmuje odnowienie oraz prace 
związane z montażem riowej wykładziny sportowej 
i drabinek gimnastycznych. 

BURMISTRZ 

KOLBUSZOWEJ 

INFORMUJE, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

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

ce nieruchomościami (t.j. z 2 016r., poz. 2147 ze 
zmian.) wykaz nieruchomości własności Gmi
ny Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę. 

Burmistrz Kolbuszowej 
Jan Zuba 
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i umacniania wiary. 
To czas, kiedy na nowo budzi się życie 

i napehtla nas nadzieją na lepsze 
dziś i piękniejsze jutro. 

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych, pełnych pokoju 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Niech wiara, nadzieja i miłość 
będą zawsze obecne w naszym życiu. 

Wesołego Alleluja! 
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Y Dzień Patrona Szkoły 
Harcerze z powiatu kolbuszowskie

go, uczniowie, nauczyciele wraz z dy
rekcją Liceum Ogólnokształcącego im. 
Janka Bytnara w Kolbuswwej oraz za
proszeni goście, w czwartek (30 marca), 
wzięli udział w obchodach, upamiętniają
cych akcję pod Arsenalem. 

„Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij 
o mnie" - tym cytatem rozpoczął uroczystość 
upamiętniającą rocznicę śmierci Janka Bytnara 
,,Rudego", jednego z uczestników akcji pod Arse
nałem Dariusz Fus, dyrektor Liceum Ogólnokształ
cącego, im. Janka Bytnara w Kolbuszowej. Szef 

kolbuszowskiego Liceum pokrótce przedstawił 
życiorys Janka Bytnara, zaś młodzież w muzyczno 
-słownym programie artystycznym przypominała i 
podkreśliła rolę i poświęcenie Janka Bytnara oraz 
jego kolegów. 

W uroczystości uczestniczył również Wice
starosta Kolbuszowski Wojciech Cebula. Zastępca 
Starosty zaznaczył, że poświęcenie i oddanie Ojczyź
nie, jakim wykazali się młodzi ludzie było ogromne. 

- Czasami trudno sobie wyobrazić co przy
świecało tym młodym ludziom, aby stanąć do 
walki z profesjonalną armią, aby walczyć w tak 
nierównych warunkach. Oni, wiedząc jakie mogą 

Obchody 74. rocznicy Akcji pod Arsenałem. Fot. B. Żarkowska 

Nr 283 

być konsekwencje, oddali swoje życie. Oto dzięki 
nim mieszkamy dzisiaj w wolnej Polsce -dodał. 
Następnie w imieniu Starosty Kolbuszowskiego 
Józefa Kardysia oraz Przewodniczącego Rady 
Powiatu Mieczysława Burka pogratulował całej 
społeczności szkolnej, nauczycielom i dyrekcji 
wspaniałego patrona. Z kolei Julita Stępień, ko
mendantka Hufca w Kolbuszowej przybliżyła 
sylwetkę Jana Rodowicza, ps. Anoda, jednego z 
uczestników akcji pod Arsenałem. 

Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali 
pod dom, w którym urodził się Janek Bytnar, aby 
pod pamiątkową tablicą złożyć symboliczne wią
zanki kwiatów. 

Barbara Żarkowska 

1 ' 
Występ artystyczny w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. 

W obchodach udział wzięli harcerze z powiatu kolbuszowskiego. 

Wicestarosta Kolbuszowski Wojciech Cebula oraz komendantka hufca Julita 
Stępień. 

Janka Bytnara w Kolbuszowej. 

Przemarsz pod dom, w którym urodził się Janek Bytnar. 

.. \ .  

Złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, umieszczoną na domu Janka 
Bytnara. 
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Wkrótce rozpoczną s ię  remonty d róg powiatowych I-Już wkrótce rowoc'l,llą się prace przy 
przebudowie dwóch odcinków dróg powia
towych. Powstaną również trzy nowe odcin
ki chodników. 

-Aktualnie rozstrzygnęliśmy przetarg na prze
budowę dwóch odcinków dróg powiatowych -in
formuje Eugeniusz Szczebiwilk, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kolbuszowej. A to oznacza, że 
już niebawem ekipy budowlane pracować będą nad 
poprawą nawierzchni w Toporowie oraz Przyłęku. 

PONAD KILOMETR 

chodników wsparcia finansowego 
udzielały również gminy. W sumie 
z gminnych budżetów na te zadania, 
w 20 I 6 roku, wpłynęło 2,5 mln zł. 
Kilka inwestycji drogowych nato
miast zostało zrealizowanych przy 
udziale funduszy własnych Powiatu 
Kolbuszowskiego. Na tel z powiato
wej kasy wydanych zostało 1,4 mln 
zł. W sumie na inwestycje drogowo 
-mostowe oraz budowę chodników 
w 2016 roku wydanych zostało 8,2 
mln zł. Dokładniej jeden z nowych dywaników asfalto

wych pojawi się na odcinku drogi powiatowej Mielec 
-Toporów -Ostrowy Tuszowskie ( od miejscowości 
Toporów do granicy z powiatem mieleckim). Nowa 
nawierzchnia zostanie położona na długości 1 090 
m. Zadanie kosztować będzie 2 2 1  505 zł. Inwestycja 
zostanie sfinansowana w całości ze środków Powiatu 
Kolbuszowskiego. 

Nowa droga do Niwisk 
Droga powiatowa Kolbuszowa - Niwiska w całości została sfinan

Jedną z dróg, której stan uległ sowana z funduszy Powiatu Kolbuszowskiego. Fot. B. Żarkowska 

NOWY DYWANIK 
Drugi z odcinków, planowany do przebudowy, 

znajduje się przy drodze powiatowej Mielec -Rzo
chów -Przyłęk -Ostrowy Tuszowskie -Podtrąba. 
W tym miejscu nowy dywanik asfaltowy pojawi się 
od Wytwórni Mas Bitumicznych do skrzyżowania 
z drogą Kosowy -Niwiska. Nawierzchnia zostanie 
przebudowana na długości 7 56 m. Koszt tego zadania 
ma wynieść 202 577 zł. Inwestycja w całości zostanie 
sfinansowana z funduszy pochodzących z budżetu 
Powiatu Kolbuszowskiego. 

POPRAWA DRÓG 
W ostatnim czasie stan nawierzchni dróg po

wiatowych uległ znacznej poprawie. Tylko w ubie
głym roku odremontowanych zostało prawie 2 3  
kilometry dróg powiatowych. W większości ubie
głoroczne inwestycje drogowo-mostowe zostały prze
prowadzone przy udziale funduszy zewnętrznych, 
pozyskanych przez Samorząd Powiatu Kolbuszow
skiego. W 2016 roku była to kwota rzędu 4,3 mln 
zł. W remontach dróg powiatowych oraz budowie 

wyraźnej poprawie była przebudowa 
drogi powiatowej Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa. 
Nowa nawierzchnia została położona na długości 
ponad dwóch kilometrów, od leśnictwa w Nowej 
Wsi, aż do granicy z gminą Niwiska. Przy drodze 
wykonane zostały również pobocza. Dzięki realizacji 
tej inwestycji kierowcy pokonujący tę trasę mogą 
jeździć po gładkiej i równej nawierzchni. Inwestycja 
ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców i w 
całości została sfinansowana ze środków własnych 
Powiatu Kolbuszowskiego. Jej koszt zamknął się w 
kwocie wynoszącej 2 39 827 zł. 

Fundusze z zewnątrz 
Natomiast w ramach środków, pozyskanych 

przez Powiat Kolbuszowski, przebudowana została 
droga powiatowa Tuszyma -Niwiska-Kolbuszowa. 
Dokładniej mowa tu o odcinku rozpoczynającym się 
na wysokości kościoła pw. Brata Alberta w Kolbuszo
wej a kończącym na wysokości leśnictwa w Nowej 
Wsi. W ramach tego zadania przebudowana została 
droga powiatowa na długości 2, 285 km, wybudowany 
został też chodnik na długości-740 m. Oprócz tego 
wykonane zostały pobocza oraz odmulone rowy. Na 
ten cel Powiat Kolbuszowski z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pozyskał 862 
tys. zł, zaś gmina Kolbuszowa przekazała 470 tys. zł. 

Mistrzowie cu kiernictwa 
Od 8 marca br. piętnaścioro uczniów Zespołu Szkól Agrotechniczno-Ekonomicz

nych w Weryni, kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicz
nych oraz kucharz rozpoczęło 40- godzinny kurs cukierniczy. 

Realizowany jest on w ramach projektu RPO „Powiat kolbuszowski stawia na kształcenie zawo

Uczestnicy warsztatów. 

dowe", a wszystkie 
zajęcia są bezpłatne. 

M ł o d y c h  
adeptów sztuki cu
kierniczej w ta jniki 
,,słodkiego świata" 
wprowadza Tomasz 
Podkul. - Jest on 
naszym mentorem, 
jeżeli chodzi o se
krety pieczenia i 
dekorację słodkich 
wypieków -mówią 
uczestnicy zajęć. 

CHODNIKI W LIPNICY, WILCZEJ WOLI 
I MECHOWCU 

Oprócz przebudowy dróg powiatowych pla
nowana jest również budowa trzech odcinków chod
ników. Jeden z nich pojawi się w Lipnicy, przy dro
dze powiatowej Lipnica -Dzikowiec - Widełka, od 
skrzyżowania w Lipnicy do cmentarza. Nowy deptak 
liczył będzie 324 m. Koszt zadania ma zamknąć się 
w kwocie wynoszącej 164 405 zł. Drugi z odcinków 
chodnika budowany będzie przy drodze powiato
wej Wilcza Wola -Wola Raniżowska, w Wilczej 
Woli. Dokładniej mowa tu o odcinku biegnącym od 
fragmentu chodnika, który został wybudowany w 
ubiegłym roku, w kierunku leśnictwa. Nowy chodnik 
zostanie wybudowany na długośei 1021 m. Koszt 
zadania ma wynieść 446 816 zł. I ostatni trzeci nowy 
odcinek chodnika pojawi się w Mechowcu, przy 
drodze powiatowej Jagodnik -Cmolas -Mecho
wiec -Dzikowiec. Deptak zostanie wybudowany na 
długości 456 m (od remizy OSP do skrzyżowania z 
drogą Kolbuszowa Dolna -Kopcie). Koszt zadania 
ma wynieść 2 26 778 zł. Budowy nowych odcinków 
chodnika odbywać się będą dzięki wsparciu udzielo
nemu z budżetu gminy Dzikowiec. 

Barbara Żarkowska 

- Na zajęciach uczymy się jak dekorować ciasta \ _ 
i ciasteczka masą cukrową, jak zrobić torty na � 
różne okazje, jak wykańczać je masą żelową, a 
nawet wykonywać róże z plastycznej czekolady 
-wymieniają uczniowie. Na ostatnich zajęciach 
młodzi cukiernicy piekli tort szwarcwaldzki. - Za-
jęcia bardzo przypadły nam do gustu. Chociaż są 
po lekcjach, to jednak mijają nam bardzo szybko 
i już kolejnego dnia czekamy z niecierpliwością 
na następne warsztaty dotyczące wszystkiego co 
związane z cukiernictwem - mówią z radością 
uczestnicy warsztatów. -Cieszymy się, że w szkole 
organizowane są dla nas tego typu kursy pozwa-
lające poszerzać wiadomości i umiejętności prak-
tyczne -dodają. 

Po ukończeniu projektu uczniowie oprócz 
cennego doświadczenia zdobędą również certyfi
katy potwierdzające zdobyte kwalifikacje. 

Opr. B. Żarkowska 
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K' Przyjazny u rząd dla mieszkańca - cz. XI  
Drodzy Mieszkańcy! W tym roku 

wznawiamy rozpoczętą akcję pn. ,, Urząd 
przyjazny dla mieszkańca". 

Przypomnimy, że celem tej inicjatywy jest 
przybliżenie wszystkim zainteresowanym miesz
kańcom powiatu kolbuszowskiego wydziałów i 
jednostek organizacyjnych, znajdujących się w 
Starostwie Powiatowym oraz zapoznanie z zakre
sem ich obowiązków. 

Chcemy pokazać co i gdzie można załatwić 
w urzędzie, jakie dokumenty należy przygoto
wać, aby sprawnie i szybko uporać się z urzędową 
procedurą. Przypominamy również, że wszystkie 
numery telefonów oraz pokojów poszczególnych 
pracowników wydziałów i jednostek znajdują się 
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Kolbuszowej www.powiat.kolbuszowski.pl, w 
zakładce „Kontakt". Sporo cennych informacji 
znaleźć można, klikając w baner „Dla mieszkań
ców", gdzie znajdują się m.in. druki do pobrania 
z poszczególnych wydziałów oraz dyżury aptek z 
powiatu kolbuszowskiego. 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU 
BUDOWLANEGO 

Tegoroczną akcję pn. ,,Urząd przyjazny dla 
mieszkańca" rozpoczynamy od przedstawienia 
zakresu obowiązków oraz krótkiej charakterystyki 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
który swoją siedzibę ma w budynku Starostwa 
Powiatowego w Kolbuszowej, na II piętrze. 

KTO KIERUJE JEDNOSTKĄ? 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla

nego funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. jako jed
nostka administracji rządowej pierwszej instancji. 
Finansowana jest z budżetu państwa. Inspektorat 
mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w 
Kolbuszowej przy ul. 11 Listopada 10. Pracą in
spektoratu kieru je Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego Pani Teresa Skrzynecka Skowron 
- tel. 17 7445 768. 

Prawa i obowiązki organu zostały szczegó-

łowo określone w ustawie z dnia 7 lipca 1974 r. 
- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290). 

ZADANIA W PIGUŁCE 
W wielkim skrócie podstawowym zadaniem 

Inspektoratu jest nadzór nad realizacją procesu in
westycyjnego na terenie powiatu kolbuszowskiego 
w zakresie budownictwa osób fizycznych, pod
miotów gospodarczych i jednostek budżetowych 
od jego rozpoczęcia do całkowitego zakończenia. 
Ponadto jego obowiązkiem jest również nadzór nad 
właściwym utrzymaniem obiektów budowlanych 
ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budow
lanych wielkopowierzchniowych oraz wszelkiego 
rodzaju obiektów użyteczności publicznej. 

Tematyka, z którą musi zmierzyć się każdy 
inwestor lub użytkownik obiektu, wypełniając 
nałożone na niego ww. ustawą obowiązki to w 
szczególności: 

• zawiadomienie o zamierzonym terminie roz
poczęcia robót budowlanych z równoczesnym 
powołaniem funkcji kierownika budowy po
siadającego odpowiednie uprawnienia budow
lane 

• zawiadomienie o zakończeniu inwestycji lub 
w przypadkach określonych ustawą złożenie 
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytko
wanie 

• udział w kontrolach przeprowadzanych w 
trakcie realizacji obiektów oraz w kontrolach 
obowiązkowych przeprowadzanych przed roz
patrzeniem wniosku o udzielenie pozwolenia 
na użytkowanie 

• udział w kontrolach obiektów użytkowanych 
zmierzających do ustalenia czy wypełniono 
wszystkie ustawowe obowiązki w zakresie 
właściwego utrzymania obiektów i ich bez
piecznego użytkowania. Zakres ten dotyczy 
terminowego dokonywania przeglądów rocz
nych i pięcioletnich, drożności przewodów 
spalinowych, dymowych i wentylacyjnych 
oraz instalacji gazowych i elektrycznych. 

Niezależnie od nadzoru w ww. zakresie in-

OBWIESZCZENIE 

30 marca 201 7 r. 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,  poz.23) 

STAROSTA KOLBUSZOWSKI 
ZAWIADAMIA 

postępowania 

że w dniu 24.03. 2 017 r. zostało wniesione odwołanie od mojej decyzji Nr D/111/1/17 z 
dnia 22.02.2017 r. znak AB.6747.3.11.2016, dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy Majdan 
Królewski zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania p .n.: ,,Budowa drogi 
gminnej w Krzątce „Ciepucha". 

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostaną przesłane zgodnie z art. 133 Kpa organowi 
odwoławczemu. 

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

spektorat prowadzi postępowania naprawcze w 
przypadku stwierdzenia naruszeń prawa budowla
nego w sprawach zgłaszanych przez osoby fizyczne 
i prawne oraz postępowania w sprawach samowoli 
budowlanych. Te ostatnie są dla inwestorów reali
zujących obiekty bez wcześniejszego uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bardzo uciąż
liwe, kosztowne, a w większości kończą się naka
zami ich rozbiórki. W ostatnich latach odnotowano 
znaczny spadek przypadków istotnych odstępstw od 
zatwierdzonych projektów oraz samowoli budowla
nych, a także przypadków niewypełniania obowiąz
ków z zakresu utrzymania obiektów, co wskazuje 
na rosnącą świadomość osób poruszających się w 
obszarze ustawy Prawo budowlane. 

PROŚBA O KONTAKT 
Należy wskazać, iż obowiązujące od 1 stycz

nia 199 5 r. Prawo budowlane było do obecnej 
chwili wielokrotnie zmieniane w związku z czym 
jego prawidłowa interpretacja dla przeciętnego 
obywatela stanowi duże trudności, co wynika z 
bezpośrednich kontaktów ze stronami. Z tego też 
powodu zachęcamy uczestników procesu inwesty
cyjnego, by w przypadkach wątpliwych kontakto
wać się z inspektorami Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, którzy udzielą pomocy 
w rozwiązywaniu występujących problemów i 
wątpliwości -tel. 17 7445 7.68. 

Opr. B. Żarkowska 

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych" 

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia 

dla 

dra n. med. 
JAROSŁAWA RAGANA 

Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej 
z Pododdziałem Urologii 
SP ZOZ w Kolbuszowej 

z powodu śmierci 

TATY 
składają 

Starosta i Zarząd Powiatu, 
Przewodniczący Rady, 

Radni Powiatu Kolbuszowskiego 
oraz Pracownicy Starostwa 

Powiatowego 
w Kolbuszowej 

� .E.t!�S!-!! 
• 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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IV Wiosenny Rajd Nordic Walking + 
dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów 

Już po raz IV Kolbuswwski Klub 
Nordic Walking zaprosił uczniów szkól 
podstawowych i gimnayów do przywi
tania Wiosny w atmosferze rywalizacji i 
zmagań sportowych. 

A pierwszy dzień wiosny przywitał wszyst
kich słońcem i lekkim wiatrem. Piękna pogoda, 
dobre humory, radosna atmosfera wśród zawodni
ków zapowiadały dobry czas sportowego spotkania. 

Impreza odbyła się na kolbuszowskim sta
dionie. Wszystkich zebranych przywitał Burmistrz 
Kolbuszowej pan Marek Gil, w imieniu gospodarzy 
obiektu - Fundacji na rzecz Kultury Fizycznej i 
Sportu pan Jan Fryc oraz przedstawiciele Zarządu 
Kolbuszowskiego Klubu Nordic Walking. Nad pra
widłowym przebiegiem rywalizacji czyli techniką 
chodzenia-czuwali doświadczeni klubowicze ubra
ni w kamizelki klubowe. 

Rywalizację rozpoczęły dziewczęta ze szkół 
podstawowych-najliczniejsza grupa uczestników, 
następnie na trasę ruszyli chłopcy. Kolejną grupę 
stanowili uczniowie z Gimnazjum -tu równocze
śnie ruszyły dziewczęta i chłopcy. 

Po ukończonym marszu na każdego uczest
nika czekała gorąca herbata i czekoladowy wafel. 
Po posiłku nadszedł czas na wręczanie ufundo
wanych przez Burmistrza Kolbuszowej pucharów 
i pamiątkowych dyplomów. Wręczali je pan Jan 
Fryc zastępujący Prezesa Fundacji na rzecz Kul
tury Fizycznej i Sportu oraz Krystyna Styga Prezes 
Kolbuszowskiego Klubu Nordic Walking. 

A oto wyniki: 
W kategorii szkół podstawowych: 
- dziewczęta: 
I m-ce Paulina Wilk SP Zarębki 
II m-ce Anna Kubiś SP Zarębki 
III m-ce Oliwia Serafin SP Zarębki 
-chłopcy: 
I m-ce Mateusz Bańka SP Zarębki 
II m-ce Kamil Nowak SP Zarębki 
III m-ce Michał Mazurkiewicz SP nr 2 Kol-

buszowa 
W kategorii szkół gimnazjalnych: 
- dziewczęta: 
I m-ce Karolina Stąpor G 2 Kolbuszowa 
II m-ce Iga Zimny G 2 Kolbuszowa 

III m-ce Gabriela Bogacz G 2 Kolbuszowa 
- chłopcy: 
I m-ce Maciej Sitko G 2 Kolbuszowa 
II m-ce Adrian Nowak G 2 Kolbuszowa 
III m-ce Patryk Początek G 2 Kolbuszowa 
Wśród uczniów Szkoły Specjalnej najlepszy-

mi okazali się: 
- dziewczęta 
I m-ce Sylwia Sudoł 
II m-ce Aneta Bajor 
III m-ce Marta Pokrzywa 
-chłopcy: 
I m-ce Dominik Pyra 
II m-ce Sebastian Biesiadecki 
III m-ce Krystian Mokrzycki 
Pozostałe wyniki zawodników: 
Szkoły Podstawowe: 
Dziewczęta 
Aleksandra Durak SP Zarębki 
Oliwia Więcław SP Bukowiec 
Magdalena Draus SP Bukowiec 
Katarzyna Pytlak SP Kolbuszowa Górna 
Julia Lechowska SP Bukowiec 
Angelika Woźniak SP Kolbuszowa Górna 
Oliwia Rembisz SP Kolbuszowa Górna 
Emilia Niezgoda SP nr 2 Kolbuszowa 
Patrycja Nowak SP Zarębki 
Gabriela Pawłowska SP Bukowiec 
Emila Skóra SP Przedbórz 
Kamila Sarama SP Przedbórz 
Gabriela Kosiorowska SP Kolbuszowa Górna 
Natalia Czachor SP Zarębki 
Ewelina Turczyk SP Przedbórz 
Martyua Wiktor SP Przedbórz 
Wiktoria Śpiewak SP Przedbórz 
Emila Opalińska SP nr 2 Kolbuszowa 
Oliwia Dworak SP nr 2 Kolbuszowa 
Karolina Stępień SP Kolbuszowa Górna 
Sylwia Sudoł 
Aneta Bajor 
Marta Pokrzywa 
Anna Chmielowiec 
Patrycja Skiba 
Chłopcy 
Kacper Bońdos SP Zarębki 
Norbert Mokrzycki SP Zarębki 
Szymon Lubas SP Kolbuszowa Górna 

Paweł Czachor SP Kolbuszowa Górna 
Wiktor Kret SP Kolbuszowa Górna 
Karol Tomaszewski SP nr 2 Kolbuszowa 
Mateusz Augustyn SP Kolbuszowa Górna 
Radosław Gil SP Bukowiec 
Szymon Dudziński SP nr 2 Kolbuszowa 
Dawid Siuzdak SP nr 2 Kolbuszowa 
Mateusz Nowak SP Bukowiec 
Gimnazjum 
Dziewczęta 
Oliwia Wysowska G 2 Kolbuszowa 
Natalia Rozenbajgier G 2 
Kolbuszowa 
Chłopcy 
Jakub Daniec 
Dawid Stobierski 
Uczniowie ze Szkoły w Kolbuszowej Dolnej 
Dziewczęta 
Anna Chmielowiec 
Patrycja Skiba 
Chłopcy 
Mateusz Gniewek 
Andrzej Blat 
Krzysztof Rębisz 
Patryk Preneta 
Dawid Mikołajczyk 
Marcin Sudoł 
Organizatorzy zawodów Kolbuszowski Klub 

Nordic Walking, serdecznie dziękują wszystkim 
zawodnikom i ich opiekunom oraz tym, którzy 
przyczynili się do sprawnego przebiegu zawodów. 

Szczególne podziękowania składamy panu 
Janowi Zubie Burmistrzowi Kolbuszowej i Marko
wi Gilowi Zastępcy Burmistrza, panu Grzegorzowi 
Romaniukowi Prezesowi Fundacji na Rzecz Kultury 
Fizycznej i Sportu oraz panu Janowi Frycowi i An
drzejowi Jadachowi. 

Mamy nadzieję, że młodzież zachęcona ry
walizacją, weźmie udział w organizowanym w 
Kolbuszowej Pucharze Polski w Nordic Walking 
(3 czerwca br.) i zachęci do tego swoich znajomych 
-koleżanki i kolegów wraz z rodzicami. 

Zapraszamy do uprawiania tej dyscypliny 
sportu, która staje się coraz bardziej popularna a jej 
uprawianie przynosi korzyści zdrowotne każdemu 
-małemu i dużemu. 

KKNW 
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WYDARZE N IA Z ŻYC IA FU N DACJ I im .  ks . Ka rdynała 

5 Adama Kozłowieck iego „S E RCE B EZ GRAN IC"  MUZEUM 

28. ROCZNICA PRZYJĘCIA SAKRY BISKUPIEJ PRZEZ BISKUPA 
EDWARDA FRANKOWSKIEGO 

5 marca 2017 roku minęła 28. rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez 
Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego. 

Bp Edward Frankowski został konsekrowany 5 marca 1989 roku przez 
Bp Ignacego Tokarczuka i odtąd pełnił funkcję biskupa pomocniczego Diecezji 
Przemyskiej, a od 25 marca 1992 roku -biskupa pomocniczego Diecezji San
domierskiej -25  lat temu. 

*** 
Z tej okazji Zarząd Fundacji im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego 

„ Serce bez granic" i Pracownicy Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ , życzyli Jego Ekscelencji Prezesowi Fundacji, wielu łask Bożych, zdrowia i 
sił w realizacji wielu dobrych pomysłów na kolejne lata posługi BISKUPIEJ z 
,,SERCEM BEZ GRANIC". 

****** 
Ksiądz Biskup znany jest jako niezłomny kapłan. W czasach PRL-u był 

działaczem opozycji (i był z tego powodu represjonowany przez władze). Często 
jest nazywany „biskupem Solidarności" -bronił praw ludzi pracy, szczególnie 
podczas strajku w 1988 roku w Hucie Stalowa Wola. Jako duszpasterz ludzi pracy 
organizował pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowanych przez władze 
komunistyczne. Wspierał także tworzącą się „Solidarność" w Hucie Stalowa 
Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska. W latach 1980-1992 był kapelanem 
NSZZ „Solidarność". 

W Stalowej Woli inspirował społeczne inicjatywy, m.in. w 1982 r. pierwsze 
wybory samorządowe w blokach mieszkalnych. Zakładał i organizował Studium 
o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, 
Towarzystwo Przyjaciół KUL-u, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz 
Biskup jest także organizatorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej 
Woli, Uniwersytetu Robotniczego w Stalowej Woli, Studium Katolickiej Nauki 
Społecznej w Stalowej Woli, a także Katolickich Uniwersytetów Ludowych na 
terenie diecezji. 

Jako biskup pomocniczy Diecezji Sandomierskiej organizował zespoły 
synodalne w ramach Il Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały Akcji 
Katolickiej. 

Jest Członkiem Komisji Episkopatu Polski „lustitia et Pax" oraz Rady 
Episkopatu Polski do spraw Rodziny. 

Od momentu powołania Fundacji im. Księdza Kardynała Adama Kozłowiec
kiego „Serce bez granic" jest jej Prezesem, całym sercem wspiera jąc prowadzone 
Dzieło i czyniąc niestrudzone starania, aby pamięć o Księdzu Kardynale Kozło
wieckim była żywa i inspirowała obecne i przyszłe pokolenia. 

Poniżej podajemy link do strony internetowej poświęconej Jubilato
wi: www.biskupedwardfrankowski.stalwol.pl. 

Z OKAZJI 106 ROCZNICY URODZIN KARDYNAŁA 
ADAMA KOZŁOWIECKIEGO SJ, 

o. Bogusława Steczka SJ, Kard. Adam Kozlowiecki 
SJ (1911-2007) 

Kard. Adam Kozłowiecki urodził się I kwietnia 1911 r. w Hucie Ko
morowskiej k. Kolbuszowej w rodzinie ziemiańskiej. Jako dziecko uczył 
się w domu, a następnie rodzice wysłali go do znanego jezuickiego Zakładu 
Naukowo-Wychowawczego w Chyrowie (192 1-1925). Do ostatnich klas 
gimnazjum uczęszczał w Poznaniu i tam zdał maturę. Następnie, wbrew woli 
rodziców, w 1929 r. wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa. 
Studiował filozofię w Krakowie (I 9 31-1933), a teologię w Lublinie (1934-
1938), gdzie 24 czerwca 1 9 37 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po odbyciu 
tzw. trzeciej probacji we Lwowie (1938-39) został skierowany do pracy w 
Chyrowie. Po wybuchu II wojny światowej przedostał się do Krakowa, gdzie 
I O listopada 1939 r. został aresztowany przez gestapo w kolegium jezuitów 
wraz z innymi 2 4  współbraćmi. Przebywał w krakowskim więzieniu na 
Montelupich, potem w Wiśniczu, skąd w czerwcu 1 940 r. został przewieziony 
do obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 1006), a po sześciu 
miesiącach do Dachau, gdzie doczekał się wyzwolenia obozu przez wojska 
amerykańskie 29 kwietnia 1945 r. Doświadczenia obozowe opisał potem w 
książce Ucisk i strapienie. Pamiętnik więźnia 1939-1945, wydanej w 1967 r. 
a następnie wznowionej w 1995 r. 

Po wyzwoleniu obozu pojechał do Rzymu, gdzie 15 sierpnia 1945 r. 
złożył ostatnie śluby zakonne, a następnie w odpowiedzi na apel przełożonych 
zgłosił się do pracy misyjnej w Rodezji Północnej. Dotarł tam 14 kwietnia 
1946 r. i natychmiast wpadł w wir działalności aposto!skiej. Gdy w r. 1950 
Stolica Apostolska podniosła prefekturę Lusaki do rangi wikariatu apostol
skiego, o. Kozłowiecki został jego administratorem apostolskim. Pięć lat 
później papież Pius XII mianował go biskupem i wikariuszem apostolskim. 
Święcenia biskupie przyjął 11 września 1955 r. W 1959 r. papież Jan XXIII 
mianował go pierwszym arcybiskupem nowej metropolii Lusaki. 

Po tym jak Rodezja Północna ( dzisiejsza Zambia) w 1964 r. uzyskała 
niepodległość abp Kozłowiecki zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z usilną 
prośbą o zwolnienie z urzędu, ponieważ uważał, że w wolnym kraju pierwszą 
godność w Kościele powinien piastować przedstawiciel kleru miejscowego. 
Jego rezygnacja została przyjęta dopiero w 1969 r., po czym arcybiskup 
wrócił do zwykłej pracy misyjnej w buszu. Pracował na kilku placówkach, 
m.in. w Chingombe, a w ostatnich kilkunastu latach w Mpunde był wikarym 
polskiego proboszcza ks. Jana Krzysztonia. 

Abp Kozłowiecki uczestniczył we wszystkich sesjach Soboru Watykań
skiego II i wielokrotnie zabierał głos podczas obrad plenarnych. Wtedy też 
spotkał młodego biskupa z Krakowa Karola Wojtyłę. Był członkiem m.in. 
Kongregacji Ewangelizacji Narodów, a przez wiele lat kierował Papieskimi 
Dziełami Misyjnymi w Zambii. W uznaniu jego ogromnych zasług w dziele 
ewangelizacji, a także jako znak wdzięczności wobec wszystkich polskich 
misjonarzy 21 lutego 1998 r. Jan Paweł II mianował go kardynałem i przy
dzielił mu tytularny kościół św. Andrzeja na Kwirynale, gdzie znajduje się 
grób św. Stanisława Kostki. 

Kard. Adam Kozłowiecki był najstarszym polskim misjonarzem. Spędził 
na misjach ponad 61 lat. Przyjął obywatelstwo zambijskie, a Zambijczycy, 
którym służył niezwykle ofiarnie, uważali go za «swojego». Wniósł wielki 
wkład w tworzenie struktur Kościoła w Zambii, walczył z rasizmem oraz 
popierał dążenia niepodległościowe narodu zambijskiego. Został odznaczony 
najwyższymi orderami tego kraju. Był szczególnie wrażliwy na kwestię spra
wiedliwości społecznej. Pomagał rzeszom ubogich, których często ratował od 
śmierci głodowej. Pomagał biednej młodzieży w zdobywaniu wykształcenia. 
Rozdawał wszystko, co miał. A jak już nic nie miał, również gdy był już 
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kardynałem, opiekował się chorymi i sam opatrywał rannych. Zabierało mu PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI PODCZAS III SYNODU 
to parę godzin dziennie. 

Ludzie, którzy poznali kard. Adama, pozostawali pod urokiem jego 
osobowości, prostoty, a także niezwykłego poczucia humoru. Nawet w liście, 
w którym dziękował Janowi Pawłowi II za wyniesienie do godności kardy
nalskiej, nie powstrzymał się od dodania kilku słów w swoim stylu: «Jezuici 
nauczyli mnie, jak być księdzem i zakonnikiem, ale nie nauczyli mnie, jak 
być kardynałem .. . » Niemal do końca sam sprzątał swój pokój. Utrzymywał 
rozległą korespondencję - jego gruby notes liczył ponad 1600 adresów. Nie 
miał żadnego pomocnika czy sekretarza. Mieszkał w buszu. Na stacji misyjnej 
nie miał telefonu. Wiadomości ze świata czerpał z radia BBC. Do Polski po 
raz pierwszy przyjechał w 1969 r. Potem jeszcze kilka razy odwiedzał ojczy
znę, m.in. z okazji podróży apostolskich Jana Pawła II do Polski. W 1979 r. 
koncelebrował Mszę św. z Papieżem na terenie obozu Auschwitz-Birkenau, 
a z kolei w 1997 r. w Kaliszu wraz z innymi więźniami z Dachau. 

Kard. Adam Kozłowiecki zmarł 28 września 2 007 r. w szpitalu w Lu
sace. Jeszcze dzień wcześ�iej modlił się za wszystkich, którzy pomagali mu 
w ostatnim okresie. Uroczysty pogrzeb tego niezwykłego człowieka odbył 
się 5 października w Lusace. Jest pochowany przy katedrze. 

Nie jest przesadą stwierdzenie, że Adam Kozłowiecki to jedna z naj
piękniejszych postaci w dziejach Kościoła polskiego. I nie tylko polskiego. 

Bogusław Steczek SJ 
z tej okazji w Hucie Komorowskiej została odprawiona uroczysta 

Msza św. w kościele p.w. Świętej Rodziny w Hucie Komorowskiej, pod 
przewodnictwem ks. bp Edwarda Frankowskiego, Prezesa Fundacji „Serce 
bez Granic". W uroczystości wzięli udział zaproszeni gości wraz z przed
stawicielami fundacji im. kard. A. Kozłowieckiego SJ, kapłani dekanatu 
raniżowskiego, przedstawiciele władz samorządowych na czele z wicemar
szałkiem województwa podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem oraz licznie 
zgromadzeni wierni z Huty Komorowskiej. Została również zorganizowana 
okolicznościowa wystawa, pt. ,,Oblicza kontynentów", którą można obejrzeć 
w muzeum im. kard. A. Kozłowieckiego SJ. 

Do ołtarza podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Bp E. Frankow
skiego wprowadzono obraz Kardynała Adam Kozlowieckiego SJ 

Ks. bp Edward przypominał postać tego wielkiego Rodaka naszej ziemi 
i Jego zasługi w krzewieniu ewangelii na kontynencie afrykańskim w kontek
ście hasła roku duszpasterskiego ,,Idźcie i głoście" . W czasie tej uroczystości 
został udzielony sakrament bierzmowania młodzieży, która włączyła się w 
akcję „ Adomis -Adoptuj Seminarzystów Misyjnych", wspiera jąc powołania 
w krajach misyjnych jak również przekazała na misje stare niepotrzebne 
telefony komórkowe. 

Muzeum w Hucie Komorowskiej w nowym sezonie proponuje również 
lekcje i zajęcia tematyczne, spotkania przy grillu i warsztaty plastyczne. 
Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli, szczegóły na stronie fundacji 
im. Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. 

Opr. ks. Daniel Koryciński, fot. Mariusz Wołosz 

DIECEZJI SANDOMIERSKIEJ 
Podajemy za e KAI 
https ://ekai. pl/iii-synod-diecezji-sandomierskiej/ 
Uroczyste rozpoczęcie III Synodu Diecezji Sandomierskiej odbędzie się 

25  marca w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Tego dnia diecezja będzie 
obchodziła 2 5. rocznicę zreorganizowania pod względem terytorialnym. 
Trzyetapowy synod odbywać się będzie pod hasłem: ,,Aby nieść światło 
Ewangelii". 

Pierwszy etap synodu będzie trwał od 25 marca 2017 r. do 19 maja 2018 
r. Celem jego jest przygotowanie dokumentu roboczego. 

Faza ta będzie przebiegała w ramach prac sekretariatu synodu oraz 
komisji: głównej, teologicznej, ds. kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, 
ds. duchowieństwa diecezjalnego, ds. instytutów życia konsekrowanego i 
stowarzyszeń życia apostolskiego, ds. świeckich, ds. duszpasterstwa, ds. 
nauki i wychowania katolickiego, ds. ewangelizacji, charytatywnej i ds. 
dóbr doczesnych. 

Zostały one już powołane do życia, a ich przewodniczący i członkowie 
złożą 25 marca wyznanie wiary i przyrzeczenie o wiernym wypełnianiu 
obowiązków. 

Pierwszy z lewej bp Edward Frankowski Prezes Fundacji im. ks. Kardynała 
Adama Kozłowieckiego SERCE BEZ GRANIC podczas uroczystego rozpo
częcia III Synodu Diecezji Sandomierskiej w dniu 25 marca w bazylice 
katedralnej w Sandomierzu. Fot. Mariusz Wołosz 

Drugi etap rozpocznie się w uroczystość Zesłania Ducha Świętego - 20 
maja 2018 r. i zakończy się w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego - 27 kwietnia 
2019 r. Ma on się odbywać głównie na forum dekanalnych zespołów synodalnych 
złożonych z duchownych i świeckich. 

Zespoły znające dobrze lokalną sytuację oraz uwarunkowania parafii, będą 
analizowały dokument roboczy. Owocem tej refleksji mają być uwagi i postulaty, 
które posłużą komisji głównej do przygotowania projektu deklaracji dekretów. 

Podczas trzeciego etapu - od Niedzieli Miłosierdzia Bożego - 28 
kwietnia 2 019 r. do uroczystości bł. Wincentego Kadłubka-9 października 
2020 r. -projekt tych dokumentów będzie dyskutowany podczas posiedzeń 
plenarnych. 

Zwieńczeniem będzie dokument końcowy zawierający zalecenia i 
normy prawne. Jego promulgacji dokona biskup sandomierski Krzysztof 
Nitkiewicz. 

Cele synodu wyznacza dekret biskupa sandomierskiego Krzysztofa 
Nitkiewicza. Natomiast jego przebieg określa specjalny regulamin. 

Zdaniem ordynariusza, chociaż diecezja sandomierska będzie obcho
dziła za rok 2 00. lecie swojego powstania, to jej granice i struktury zostały 
gruntownie zmienione przed 25. laty. 

-Dlatego zachodzi potrzeba dalszego budowania wspólnoty Kościoła 
lokalnego przez ustawodawstwo partykularne, które przy uszanowaniu bo
gactwa różnych miejscowych tradycji, poszerzy płaszczyznę wspólnotowego 
przeżywania wiary - stwierdza w dekrecie biskup. 

cd. na str. 24 
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\ 1) dwie dz i I i n a s . . .  w Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ 
1 - w Hucie Komorowskiej 

Serdecznie zachęcamy Państwa do planowania swojego wolnego czasu tak, aby na trasie znalazło się 
Muzeum Kardynała Adama Kozlowieckiego SJ w Hucie Komorowskiej i Muzeum Kultury Ludowej MUZEUM 

w Kolbuszowej. http://www.muzeumkolbuszowa.pl/ Więcej na FB fot. Roman Gurdak 

Brat Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, Józef z synem Markiem 
odwiedzili 11 marca 2017 roku Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ. 

Celem wizyty obu Panów było zapoznanie się z historią powstania i funk
cjonowania dwóch muzeów: Muzeum Polaków Ratu jących Żydów-Rodziny 
Ulmów w Markowej i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ w 
Hucie Komorowskiej. Rodzina pragnie w rodzinnej miejscowości OKOPACH 
stworzyć Muzeum pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. 

Panowie Józef i Marek Popiełuszko dzień wcześniej byli z wizytą w 
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ( 10 marca br,) 
spotkali się z Marszałkiem W. Ortylem i Wicemarszałkiem B. Romaniukiem 
i innymi samorządowcami 
oraz odwiedzili Muzeum 
w Markowej. 

Po Muzeum w Hu
cie Komorowskiej opro
wadzał gości Sekretarz 
Zarządu Fundacji SERCE 
BEZ GRANIC Dariusz 
Bździkot. 

Gościom towarzy
szył Wicemarszałek Wo
jewództwa Bogdan Ro
maniuk wraz członkiem 
Zarządu Fundacji Elżbietą 
Wołosz. 

Na spotkaniu obecni 

Spotkanie w Muzeum na zdjęciu od lewej: byli również Mariusz Wołosz 
i Dyrektor Muzeum Kardy- Elżbieta Wołosz, Bogdan Romaniuk, Józef Po
nała A. Kozłowieckiego SJ pieluszko, Marek Popiełuszko, ks. Daniel Kory-
Ks. Daniel Koryciński. ciński, Dariusz Bździkot. Fot. Mariusz Wołosz 

KS. JAN BURAS Z WOŁYNIA W MUZEUM 
21 lutego 2017 r. odwiedził Muzeum ks. Jan Buras misjonarz z Wołynia. 

Na zdjęciu od lewej: Ks. Daniel Koryciński i ks. Jan Buras z Wołynia 
Fot. K Cesarz 

Rozmowa z ks. Janem Burasem, założycielem Centrum In
tegracji Zamlynia na Wołyniu. 

Z przejścia granicznego w Dorohusku do wsi Zamłynie w obwodzie wołyń
skim jest tylko 25 km. Serwis Google Maps obiecuje, że dojazd zajmie godzinę, 
ale amerykańska wyszukiwarka nie bierze pod uwagę stanu ukraińskich dróg. W 
jednym Google miał rację -żadnych korków po drodze. Czasem mija nas wóz 
konny, ciągnik samoróbka, audi 80 na chełmskich blachach, którym przemieszcza 
się miejscowa młodzież. 

Cel naszej podróży-wieś Zamłynie-w czasie II Rzeczypospolitej należała 
do gminy wiejskiej Bereżce w województwie wołyńskim. Jak podaje Wikipedia, 
w 19 21  roku miejscowość liczyła 366 mieszkańców i 6 2  budynki mieszkalne. 
183 osoby deklarowały narodowość polską, 161 -rusińską, a 2 2  -żydowską. 30 
sierpnia 1943 r. wieś została zaatakowana przez oddziały UPA. 

Polski ksiądz zajmuje największy budynek we wsi. Jedyny, w którym trwa 
gruntowny remont. 

• Ładnie się tutaj ksiqdz urzqdzil . . .  
-To jeszcze nawet nie jest półmetek prac. N a  razie próbujemy dokończyć 

renowację pierwszego budynku. Mam nadzieję, że do wakacji uda nam się 
skończyć. Będą wtedy miejsca noclegowe dla 60 osób. 

• Co tu wcześniej było? 
- W 1953, w roku śmierci Stalina, w miejscu gdzie przed wojną stał dom 

polskiej rodziny Stasiuków, NKWD zbudowało jednostkę Straży Granicznej. W 
jednym budynku mieszkali żołnierze, a w drugim oficerowie. Potem do 1998 r. 
było tu sanatorium. Potem wszystko zaczęło się rozsypywać. Od 2002 r. ośrodek 
jest własnością Caritasu diecezji łuckiej. Ja tutaj przyszedłem w lipcu 2008 r. 

• I buduje ksiqdz nie kościół, a Międzynarodowe Centrum Inte
gracji. 

-To będzie miejsce spotkań ludzi różnych kultur, różnych tradycji religi j
nych, różnych narodów. Dobrze się składa, bo jesteśmy na pograniczu. Do granicy 
z Polską na Bugu jest tylko 4 km. Ośrodek działa od 6 lat. Pierwsza grupa, która tu 
przyjechała to wolontariusze z Lublina. Spaliśmy wtedy na styropianie. Od 4 lat w 
każde wakacje mamy tutaj letnie szkoły języka polskiego i plenery pisania ikon. 

• Jak ksiqdz tutaj tra.fil? 
-Na Ukrainę przyjechałem w 1990 r. Miałem być tu rok, zostałem dziewięć 

lat. W 99 r. wróciłem do mojej przemyskiej Archidiecezji, gdzie zostałem miano
wany proboszczem Katedry i kanclerzem łuckiej kurii. Obiecałem ówczesnemu 
ks. bp. Ordynariuszowi, że zostanę tam pięć lat. Słowa dotrzymałem. Równo po 
5 latach złożyłem rezygnację i przyjechałem do Zamłynia. Czuję się tu potrzebny. 
Tu jest wyzwanie, fantastyczne wyzwanie. 

• To dwa duże budynki. Skqd pieniqdze na remont? 
-Dwa razy startowaliśmy w polsko-ukraińsko-białoruskim projekcie i 

dwa razy zabrakło nam dokładnie dwóch punktów. Pieniędzy więc szukam sam. 
Na początku dużo pomogła mi moja rodzina, a konkretnie mój wujek, który jest 
majętnym człowiekiem. Nigdy o nic go nie prosiłem, wręcz zarzekałem się, że nie 
chcę żadnych pieniędzy. Ale on nie słuchał. -Nie przejmuj się, ja wielu pomagam 
-mówił. Wujek wspólnie z przyjaciółmi stworzyli holding, sieć hurtowni z pol
skim kapitałem. Osiem lat temu sprzedał swoje udziały i dziś działa charytatywnie. 

Mam taką zasadę, że nigdy nie proszę. A ludzie i tak pomagają. Konsul 
Generalny z Łucka, pani Beata Brzywczy, pomogła mi napisać projekt na dach 
i materiały do prac remontowych. Dzięki pomocy stowarzyszenia Pomoc Ko
ściołowi w Potrzebie mieliśmy na docieplenie i elewację budynku. A płytki i 
wyposażenie łazienek dostaliśmy z Cersanitu. 

• Skqd polski producent ceramiki wiedział o potrzebach polskiego 
księdza na wołyńskiej wsi? 

-Na spotkaniu w Ki jowie moja parafianka wspomniała o mnie współwła
ścicielowi Cersanitu. Powiedział, że pomoże i za chwilę do Zamłynia przyjechał 
tir. Biskup mnie nawet dopytywał: jak tyś to zrobił, my tyle razy prosiliśmy i 
nigdy nic nie dostaliśmy? 

A telewizory dostałem z hotelu w Legnicy, busa zresztą też. -Wymieniamy 
sprzęt -mówią mi - niech sobie ksiądz zabierze. 

• Co na to mieszkańcy wsi? 
-Cieszą się. Gdyby nie to, że coś tu robimy, to budynki w Zamłyniu byłyby 

już rozebrane. Dzięki temu, że coś tu robimy, to przyjeżdżają ludzie. A to sprawia, 
że pojawiają się też inwestorzy. Np. przedsiębiorca z Ki jowa kupił dawny kołchoz, 
będzie kozia ferma sera. 
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Lokalna ukraińska prasa pisała bardzo życzliwie o tym ośrodku. Na całym 

Wołyniu zrobili taki ranking „Bohaterowie naszego czasu". Byłem zaskoczony. 
Jak to ja? Polak? 

• Odprawia ksiqdz msze? 
-Każdego dnia. 
• Ktoś przychodzi? 
- Nie. Tylko dzieci z letniej szkoły, albo ci, którzy są na plenerach. Ale 

nikogo nie zmuszam. W zdecydowanej większości moi goście to prawosławni. 
Na jednym turnusie śpiew liturgiczny prowadziła protestantka, która uczy śpiewu 
w szkole. Tak w praktyce wygląda realizacja tego zamysłu. Tu się mogą spotkać 
wszyscy: prawosławni, katolicy, protestanci. 

• Z czego ksiqdz żyje? 
-Nie braku je mi nigdy. Sam jestem zaskoczony. Nigdy nie jeździłem po 

parafiach, nie ogłaszałem żadnych zbiórek. Ani razu tego nie robiłem. Owszem, 
było tak, że miałem już ostatni grosz, ale za chwilę pieniądze przychodziły. Na 
przykład przyjechał mój przyjaciel z Kijowa, podarował mi te wszystkie kalory
fery i jeszcze 2 tys. euro. Mówię mu: Nie wygłupiaj się. To za dużo. A on mi na 
to: Ja mam biznes, ksiądz ma wydatki. I dyskusja się skończyła. 

Z hotelu dostałem też zasłony i firanki na cały ośrodek. Piękne, prawda? To 
nie dla siebie. To dla dzieciaków, żeby miały warunki jak przyjeżdżają. 

• Widziałam na korytarzu pudla z ksiqżkami. 
-A to ze szkoły z Lublina. Nawet nie wiem której, po prostu przywieźli mi 

tutaj przez konsula. Chcemy tu zrobić bibliotekę. Taki rekreacyjny pokój, gdzie 
można przyjść, usiąść, wypić kawę, posiedzieć. 

• Kto będzie mógł przyjść? 
- Każdy, kto tu będzie. Ludzie z wioski też korzystają z ośrodka. Zrobiliśmy 

dzieciakom boisko, huśtawki. Dwa lata temu po raz pierwszy w historii Zamłynia 
zorganizowaliśmy Dzień Wioski. 

Wieś się starzeje, ale mamy też żołnierzy Straży Granicznej, którzy przyszli 
tutaj do pracy i zostali. Ożenili się. Ostatnio w kościele chrzciłem dziecko, po raz 
pierwszy odkąd tutaj jestem. Synka Saszy i Ani. We wsi katolikiem jestem tylko 
ja, Sasza i Ania, która przeszła na katolicyzm. 

• Czuje się tutaj, że Ukraina jest w stanie wojny? 
-Od czasu, kiedy wybuchła wojna czuje się stanowczo większą życzliwość 

wobec Polaków. Jesteśmy tymi z Europy, którzy najwięcej dla nich zrobili. Gdzie
kolwiek byłem, przedstawiciele władz ukraińskich zawsze dziękują społeczeństwu 
polskiemu za tę postawę. 

Do nas dociera ją echa wojny. Niedawno w Lubomlu był pogrzeb chłopca. 
Był ranny, wyszedł ze szpitala i snajper go zastrzelił. W Rybaczach przez jakiś czas 
kobiety blokowały przejście graniczne. W Kostiuchnówce jest ośrodek prowadzo
ny przez harcerzy. W tym roku miało być 11 grup, ale ani jedna nie przyjechała. 

• Odśnieżajq tu czasem? 
-Czasami odśnieżają. ](jedyś dwa tygodnie byłem zasypany. Samochód 

zostawiłem w Lubomi u i przebiłem się traktorem. Miałem mieć wtedy rekolekcje 
w Rzeszowie. Dzwoni kolega „Ja cię proszę, idź pieszo. Jak na wakacje przyjadę, 
to tą samą trasę przejdę pieszo". Dotarłem na te rekolekcje, ale z 24-godzinnym 
opóźnieniem. W końcu się traktorem przebiłem. 

Musimy już kończyć. O godz. 20 muszę nakannić moich pracowników. 
• Wróci kiedyś ksiqdz do Polski? 
-Czy wrócę do kraju? Nie wiem 

jak Pan Bóg pokieruje moim życiem. 
Mam jeszcze wiele do zrobienia, a nie 
zostawia się dzieła w trakcie tworzenia. 
Czuję się tu dobrze wśród tych ludzi, 
mimo całej przeszłości, która ciąży nad 
nami. Myślę, że dzięki takim działaniom 
coś się w naszych wzajemnych relacjach 
zmienia na lepsze. 

Za stroną Dziennik Wschodni 
http://www.dziennikwschodni. 

pl/ .. ./polski-ksiadz-na-wolynskie ... 

ks. Jan wpisujący się 
do Kroniki Muzeum 

Fot. K Cesarz 
Więcej na FB Muzeum 

24 MARCA 2017 ROKU ODWIEDZILI NAS RYCERZE KOLUMBA 
Z NOWEJ DĘBY Z KS. DR MIECZYSŁAWEM WOLANINEM. 

Rycerze Kolumba zareagowali na 
nasz apel i dostarczyli zebrane w swoim 
gronie stare telefony komórkowe na misje. 

Oficjalnie telefony odebrał ks. Daniel 
Koryciński koordynator akcji i Dyrektor 
PDM i Muzeum. 

fot.K.C 

WYSTAWA KSIĄŻĘ KOŚCIOŁA 
W ŚWIDNICY 

http://mbp.swidnica.pl/7 46-wysta
wa-ksiaze-kosciola„Serce bez granic" w 
diecezji świdnickiej 

Na terenie diecezji świdnickiej od
był się konkurs pt. ,,Serce bez granic" dla 
szkół gimnazjalnych Katarzyna Czernecka 
z Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach zdobyła prawie maksymalną ilość 
punktów. 

Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 46 uczestników, jednak ze względu 
na różne trudności w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej stawiły się 33 osoby, 
walczące o tytuł najlepszego znawcy życia i działalności kard. Adama Kozłowiec
kiego. Oprócz wspomnianych już Starych Bogaczowic, gimnazjaliści przybyli 
z Wałbrzycha, Marcinowic, Boguszowa Gorców, Lutomii Dolnej, Budziszowa 
Wielkiego, Bielawy, Wilkanowa, Roztoki i Świdnicy. 

Poziom konkursu był tak bardzo wyrównany, że organizatorzy postanowili 
nagrodzić aż 8 osób. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Katarzyna Brodziak 
i Wiktor Chromy z Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Lutomii Dolnej, jak 
również Katarzyna Szczotka z Zespołu Szkół w Wilkanowie. 

Na podium natomiast znaleźli się ex aequo Nikol Dziedzic z Lutomii 
Dolnej i Ewa Kwil z Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu (III 
miejsce), Katarzyna Ciszewska i Dominika Porzybót z Gimnazjum nr 2 w Bie
lawie. Pierwsze miejsce natomiast zajęła wspomniana już Katarzyna Czernecka, 
która niepoprawnie odpowiedziała tylko na jedno pytanie, dotyczące problemów 
kardynała w pracy misyjnej. 

W czasie sprawdzania prac konkursowych uczestnicy mieli okazję obejrzeć 
film o kardynale i spotkać się z jego siostrzenicą -s. Oktawią Kozłowiecką. 

Obecny w tym dniu ks. Daniel Koryciński Dyrektor PDM i Muzeum 
otworzył wystawę o Kardynale Kozłowiec kim SJ. Wystawę można było zobaczyć 
dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Kolbuszowej. 

Siostra Oktawia Kozlowiecka z laureatami konkursu w Świdnicy. 
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Dekret wyznacza zarazem cele synodu odbywającego się pod hasłem PRZEDSTAWICIELE MUZEUM KULTURY LUDOWEJ W 
„Aby nieść światło Ewangelii". KOLBUSZOWEJ. PAN JACEK BARDAN DYREKTOR MUZEUM Z 

- Potrzebujemy Kościoła bardziej misyjnego, bliskiego każdemu czło- PANIĄ KATARZYNĄ DYPĄ 
wiekowi i otwartego na wyzwania współczesnego świata. Musimy rozbudzić 
w sobie entuzjazm Ewangelii, aby odrodziła naszą wspólnotę, wyznaczając 
kierunek działalności duszpasterskiej oraz jej metody i środki zgodne z 
przesłaniem Soboru Watykańskiego II ,  nauczaniem papieskim i zaleceniami 
Konferencji Episkopatu Polski -podkreśla biskup Krzysztof Nitkiewicz w 
wydanym dekrecie. 

Regulamin synodu stanowi, że jego członkami są duchowni, osoby 
zakonne i świeccy, którym przewodniczy biskup. W sumie będzie to około 
300 osób sprawujących funkcje duszpasterskie, społeczne oraz przedstawiciele 
ruchów i stowarzyszeń kościelnych. To gremium będą wspierały dekanalne 
zespoły synodalne. 

Pierwszy Synod Diecezji Sandomierskiej odbył się w 19 2 3  r. w celu 
sprecyzowania partykularnego prawa kościelnego. 

Obrady II Synodu Diecezji Sandomierskiej zakończyły się w 1999 r. i 
przebiegały pod hasłem „Ut unum sint" (,,Aby byli jedno"). 

Więcej na FB Muzeum i w linku podanym przez autora zdjęć M. Wołosz 
http://www.majdankrolewski.eu/synod/synod.html 

Serdecznie zachęcamy Państwa do planowania swojego wolnego czasu 
tak aby na trasie znalazło się Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 
SJ w Hucie Komorowskiej i Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

http://www.muzeumkolbuszowa.pl/ Więcej naFB fot. Roman Gurdak 

M istrzostwa o Puchar 

Przewodn iczącego Rady M iejsk iej 
30 marca na Krytej Pływalni „Fregata" odbyły się Otwarte Mistrwstwa Dzieci i 

Młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kolbuszowej. 

W zmaganiach wzięło udział I 00 zawodni- w najlepszej trójce organizatorzy przygotowali dy
ków - uczniów szkół podstawowych, gimnazja! - plomy za  udział, zachęcając do kolejnych startów 
nych i ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. w następnych zawodach. 

Warto zauważyć, iż sporą grupę stanowili Najlepsi otrzymali pamiątkowe medale i dy-
najmłodsi zawodnicy, dla których był to pierwszy plomy, natomiast sztafety wróciły do swoich szkół z 
udział w takich zawodach. Fakt, iż udało im się zająć pucharami ufundowanymi przez przewodniczącego 
miejsce na podium dodatkowo dodał im pewności. Rady Miejskiej Krzysztofa Wilka. 
Dla tych, którym tym razem nie udało się znaleźć 

. ...- --- - ---·-
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Turn iej P iłki S iatkowej o Puchar Burm istrza Kolbuszowej 

przegląd KOLBUSZOWSKI 

W dniu 19 marca na hali LO Kol
buswwa odbył się Wiosenny Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza Kolbu
swwej Pana Jana Zuby, była to już dru
ga edycja. Turniej został wrganiwwany 
przez Uczniowski Klub Sportowy „KUP
NO", działający przy Zespole Szkól im. 
Jana Pawia II w Kupnie. 

W turnieju uczestniczyło sześć zespołów 
siatkarskich z województwa podkarpackiego. 

Drużyny: 
1 .  ZST im. Bohaterów Września 1 9 39, TEAM l 

w Kolbuszowej 
2. ZST im. Bohaterów Września 1939, TEAM 2 

w Kolbuszowej 
3. ZSA -E im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Weryni 
4. Gimnazjum im. Mari Konopnickiej w Nie

nadówce 
5. SOS Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie 
6. UKS KUPNO 

Punktualnie o godzinie 10°0 na parkiecie hali 
sportowej LO Kolbuszowa zebranych uczestników 
turnieju powitał Pan Burmistrz Kolbuszowej Jan 
Zuba i życzył wszystkim uczestnikom osiągnięcia 
jak najlepszych wyników, następie Pan Andrzej 
Andryś zapoznał uczestników z wynikami loso
wania i kolejnością rozgrywania meczów. Roz
grywane spotkania dostarczały wielu ciekawych 
akcji oraz siatkarskich wymian. W grze można było 
zobaczyć zaangażowanie oraz poświęcenie o każdy 
punkt. Turniej rozgrywany był na wysokim, wy-

równanym poziomie a poszcze
gólne spotkania niejednokrotnie 
kończyły tai brekiem. Wszyst
kim uczestnikom turnieju należą 
się słowa uznania za udział w 
zawodach, zaangażowanie, wal
kę do ostatniego punktu oraz za 
ducha fair -play w jakim rozgry
wane były zawody. W przerwach 
między meczami zawodnicy i ki
bice korzystali z przekąsek i cie
płych posiłków przygotowanych 
przez panią Małgorzatę Antosz. 
Ogólnie w całym turnieju wzięło udział około 
70 zawodników, podchodzących do rywalizacji 
z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem. 

Uczestnicy turnieju za osiągnięte wyniki 
otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody indywi
dualne ufundowane przez sponsorów Wiosennego 
Turnieju Piłki Siatkowej firma: SOTER Kolbu
szowa, Gmina Kolbuszowa, ZPOW ORZECH, 
Regionalna Fundacja Serce Kolbuszowa, BS 
Kolbuszowa, ,,Rafkop" Rafał Przybyło Kupno, 
p. Grzegorz Romaniuk. Nagrody zwycięskim 
zespołom wręczyli: Pani Elżbieta Chmielowiec 
Dyrektor Zespołu Szkół w Kupnie, Pan Andrzej 
Andryś sędzia referent oraz prezes UKS KUPNO 
Pan Witold Antosz. 

Głównym celem imprezy była dobra zabawa 
i krzewienie aktywności fizycznej oraz propago
wanie piłki siatkowej, wśród młodzieży. Należy 
zaznaczyć, że taka fajna impreza sportowa mogła 

się udać dzięki dużemu 
zaangażowaniu i pomo
cy uczniów i nauczy
cieli oraz pracowników 
Zespołu Szkół w Kupnie: 
p. Urszula Niezgoda, p. 
Anna Chudzik, p. Mał
gorzata Antosz, p. Artur 
Brandys, p. M ariusz 
Szamra j, p. Jacek Kret, 
uczniowie i absolwenci 
ZS Kupno: Dominik Ty
lutki, Aleksandra Draus, 

i 

Karolina Niezgoda, Wojciech Rozmus, Maciej 
Białek, Arkadiusz Borawiak. 

Klasyfikacja końcowa w kategorii męskiej: 
1. SOS Gimnazjum Nr 7 w Rzeszowie 
2. UKS KUPNO 
3. Gimnazjum w Nienadówce 
4. ZSA -E w Weryni 
5. ZST w Kolbuszowej team 2 
6. ZST w Kolbuszowej team 1 

Nagrody indywidualne: 
1. Najlepszy zawodnik turnieju -Patryk Bieleń 

ZSA -E Werynia 
2. Najlepszy atakujący turnieju-Tomasz Biskup 

SOS Gimnazjum Nr 7 Rzeszów 
3. Najlepszy broniący turnieju-Marcin Czachor 

Mamy nadzieję, że na bazie współpracy z 
sponsorami i dzięki pomocy uczniów nauczycieli i 
pracowników ZS w Kupnie oraz sympatyków piłki 
siatkowej uda się wpisać na stałe do kalendarza im
prez sportowych Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Burmistrza Kolbuszowej. 

Zarząd UKS KUPNO składa serdeczne po
dziękowania dla sponsorów turnieju siatkarskiego: 
SOTER Kolbuszowa, Gmina Kolbuszowa, ZPOW 
ORZECH, Regionalna Fundacja Serce Kolbuszowa, 
BS Kolbuszowa, ,,Rafkop" Rafał Przybyło Kupno, 
p. Grzegorz Romaniuk, Radiu Leliwa, Korso Kol
buszowa za patronat medialny, wszystkim, którzy 
uświetnili swoją obecnością zawody sportowe. 

Opracował: Witold Antosz 

Badmi ntonowe złoto , srebro i brąz w tu rn iej u  Dzieci i Żaków 
o Puchar Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego 

W niedzielę 2 6  marca w Hali Widowiskowo Sportowej w Ropczycach 
odbył się turniej badmintona o „Puchar Starosty Powiatu Ropczycko-Sę
dziswwskiego w kategorii Dzieci i Żaków. 

I tym razem nie zabrakło młodych przyszłych zawodników reprezentujących barwy 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start Widełka", którzy pokazali się z najlepszej strony 
zdobywając wysokie miejsca. Na szczególne uznanie zasługują trzy młode zawodniczki: 
Emilia Pastuła i Klaudia Rzeszutek, w kategorii Żak nie miały sobie równych i bez więk
szych problemów stanęły przeciwko sobie w grze finałowej. 

W tym bratobójczym pojedynku okazała się lepsza Klaudia zdobywając pierwsze 
miejsce, natomiast Emilia miejsce drugie. Trzecie miejsce i upragniony puchar wywal
czyła Surowiec Oliwia w kategorii Dzieci. Świetnie spisali się także chłopcy, którzy zajęli 
czwarte miejsce. Karol Rzucidło w kategorii Żak, oraz Chuchro Maciej w kategorii Dzieci. 

Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w tej dyscyplinie olimpijskiej. 

Piotr Surowiec 
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Badmintoniści z Gminy Kolbuszowa 
wyróżnieni na Podkarpackiej Gali S portu 
W środę 29 marca w Wojewódzkim 

Domu Kultury w Rzeswwie odbyła się 
,,IX Gala Sportu Młodzieżowego Wo
jewództwa Podkarpackiego", na której 
przyznano stypendia wybitnym sportow
com oraz nagrody dla trenerów za szcze
gólne osiągnięcia w pracy szkoleniowej. 

Nagrody i stypendia młodym sportowcom wrę
czył przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś oraz poseł 
na Sejm RP Kazimierz Moskal. Stypendia przymano 
142 zawodnikom z Podkarpacia, natomiast nagrody " "  

Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w spo
rcie i na rzecz sportu otrzymało 4 7 trenerów. 

W śród stypendystów i nagrodzonych maleź
li się także badmintoniści Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Start Widełka", działającego przy 
Zespole Szkół w Widełce. 

Stypendyści: 
Katarzyna Kutacha 
Konrad Płoch 
Nagrodzony: 
Trener Piotr Surowiec 

Nagrodzony trener Piotr Surowiec zaznacza, 
iż do tego wyróżnienia przyczyniły się starania 
kilku osób działających na rzecz popularyzacji tej 
dyscypliny olimpijskiej w naszej gminie: dyrektor 
szkoły pan Mirosław Karkut - założyciel sekcji 
badmintona, popularyzator i trener, Burmistrz 
Gminy Kolbuszowa Jan Zuba, dzięki któremu 
klub może się tak świetnie rozwijać oraz pani wi
ceprezes klubu Joanna Sieraczyńska, której praca 
na rzecz klubu przynosi takie efekty. 

Stefan Sieńko - Judasz z Podkarpacia 
Urodzony w l 923r. Stefan Sieńko pochodził 

z Mokłuczki koło Błażowej. W czasie II wojny 
światowej był dowódcą plutonu w Placówce AK 
w Błażowej .  Uczestniczył w wielu akcjach zbroj
nych. Wyróżniał się determinacją i wyjątkową 
odwagą. W sierpniu l 944r. znalazł się w oddziale 
AK, który szedł z pomocą walczącej Warszawie. 
W październiku 1944r. brał czynnie udział w od
biciu przez rzeszowski oddział Armii Krajowej 
aresztowanych przez NKWD i UB żołnierzy AK 
na rzeszowskim zamku. Po wojnie nie ujawnił 
się i dalej działał w niepodległościowym podzie
miu. Był kierownikiem w wydziale informacji IV 
komendy WiN, a jego przełożonym był Łukasz 
Ciepliński, prezes IV Zarządu WiN, który w czasie 
II wojny światowej był szefem rzeszowskiej AK. 
Słowem, wszyscy sami swoi. W 194 7r. Sieńko 
zostaje aresztowany przez UB. Nie jest pewne, 
że już wtedy jest jej agentem. W dokumentacji 
bezpieki figuruje jako agent UB już w grudniu 
194 7r. Zarzuca mu się zadenuncjowanie straco
nych 1 marca 195 1 r. członków IV Zarządu WiN 
z Łukaszem Cieplińskim, Józefem Batorym z 
Weryni, Adamem Lazarowiczem z Dębicy, Mie
czysławem Kawalcem z Trzciany, Józefem Rzepką 
z Bratkowic, Franciszkiem Błażejem z Nosówki 

koło Boguchwały i Karolem Chmielem z Zagorzyc 
koło Dębicy. Po „ucieczce" z aresztu i likwidacji 
przez bezpiekę IV zarządu WiN Stefan Sieńko staje 
na czele V Zarządu WiN kontrolowanego przez 
bezpiekę. Sieńko jako winowiec jest w oczach nie
podległościowego podziemia osobą wiarygodną. 
Skupiają się wokół niego niczego nie świadomi 
prawicowi i niepodległościowi działacze. Sieńko 
i V Zarząd WiN jest już. ubecką mistyfikacją o 
kryptonimie „Cezary", obliczoną na wyłapanie i 
likwidacje tych działaczy. Sieńce uda je się spo
tkać z kurierem z Zachodu, z Adamem Baryczką, 
który uwierzył w autentyczność V Zarządu WiN. 
Piąty WiN rozwija się w najlepsze. Z Zachodu 
przybywają kurierzy, bezpieka podaje przez nich 
na Zachód kontrolowane informacje. Prowokacyj
na gra bezpieki kończy się aresztowaniami tych 
działaczy w 1952r. Odbywają się masowe proce
sy „V WiN-u". Zapada 15 wyroków kar śmierci. 
Główny „szef' V zarządu WiN Stefan Sieńko unika 
aresztowania i procesu. Po zamknięciu operacji 
„Cezary" człowiek ten nie istnieje jako Stefan 
Sieńko. Pojawia się natomiast pod zmienionym 
nazwiskiem Andrzej Kazimierowicz, jako redak
tor gazety Gromada Rolnik Polski. Człowiek o 
tożsamości Stefan Sieńko nie istnieje, chociaż są 

I I 

tacy, którzy uważają, że jeszcze żyje. Ten Judasz 
z Podkarpacia doczekał lII RP. Krakowski IPN 
wszczął przeciw niemu śledztwo. Stefan Sieńko to 
największy zdrajca ideałów niepodległościowych. 
Wydał na śmierć swoich przyjaciół z konspiracji. 
Co z jego niepodległościowymi ideałami? Co skło
niło go do zdrady? Czy kiedykolwiek żałował tego 
haniebnego czynu? 

Stanisław Gorzelany 
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S T W - rok powstania 1 965 
SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO W RZESZOWIE 

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, hydraulicznych. 
Czynne poniedziałek - piątek 7 - 1 7, sobota 7 - 1 3  

Usługi transportowe samochodami skrzyniowymi i samowyładowawczymi 

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

• Oleju napędowego i etyl ina U 95 - dostawy tylko z ORLEN PŁOCK • akcesoria • oleje si ln ikowe • przekładniowe 

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

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

W ciągłej sprzedaży węg iel orzech, kostka i m iał - dowóz do 3 km. Gratis. 
Stosujemy: niskie ceny z możliwością negocjacji, upusty, niespodzianki. 

Sprawdź nasze ceny!!! 

ERGO warta. 
H ESTI A 

lnterRisk IC 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Allianz @) 

_(Q_ � �� G th 
� ,ibcrtv LINvAO UNIQA GE:\1ERALI 

Proama o I ,aer \p1ł l l lH·,pi,·u,�1i,1 "-.-r 

36-1 00 Kolbuszowa, ul .  Kościuszki 1 2  (okok Urzędu Skarbowego), tel .  (1 7) 22 71 588 

36-050 Sokołów Młp. ,  u l .  Rynek 14, tel .  (1 7) 77 1 3  21 

39-460 Nowa Dęba, u l .  Słowackiego 1A, tel .  (1 5) 84 65 31 

e-ma1 1 :  poczta@dobreubezpieczenia.eu 

www.dobreubezpieczen ia.eu 
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� � 
. no Folach Średnich AM 1 062 kHz 

codziennie od ponied:dolku do soboty 
w riostępujqcyd, godzinach 

rano od 7:00 do . 9:00 
wiec:iorem od 1 7:00 do 1 9:00 
w niedziele I święta od 13:00 do 1 5:00 

� .,,dotzenia �źr:i,, ""'"VO ,eglonu, infomtac;., wywimlr, relaqo, doiwa 
muąlm, lmncert � ogfD.lft;łJi"1- rcldo�, jytio �C'Sd: f spolonne„ 

łlll<lyqo dlo-mled,ieiy, sporl i /o,ltlltO, cicl:uwe � opinia. 

lnfo<.-..jo, .,.i,_.,n1a, roldoffl)I, ,v1o,._;,,,do ni•.W.lno90 kon<ol'III i:yczeń 

tel/fox 1 7 28 37 295 od gocb. 8:00 do 15:00 
Adre1: • Twoje Rodło Cmolas•, Cmolas 269A. 36-105 Cmolas 

TELEFON DO RADIA: (01 7) 744 44 22 

„Przeg ląd 
Kolbuszowski ' ' 

l i czy na młode ta lenty ! ! !  
Masz dz ienn i ka rski pazu r? 
P isan ie  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 :  781  075  5 1 3 ,  
604 541 286, 
1 7/ 22 73 658, 
1 7/ 22 71 456 

GRUPA POLSKICH SKLf PÓW PASSA 
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 , Ręcznik i ,  Usług i 
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 

AS 

e I PIĘTRO: Biżuteria , Centrum Chińskie 

• l i  PIĘTRO: Centrum Medyczne PROMEDI
CA , Kompleksowe usług i  z zakresu medy
cyny i stomatologii , 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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'1ŁYTKI 

OE�AMIOZNE 
Z. P. U .  H . STALBET 

KOLBUSZOWA, 

UL. J .  WIKTORA 1 5  

(BOCZNA 

U L. RZESZOWSKI EJ) 

TEL./FAX 1 7  22 73 047 

KOM 51 O 463 899 

ZA P RASZAMY 

W GODZ.  7oo - 1 6°0 

W SOBOTY 7oo - 1 3oo 

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

• Pizza • dania obiadowe 
• śniadania • desery • alkohole 

Organizujemy catering 
oraz przyjęcia okolicznościowe. 

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

sobota - niedziela: 12°0-21 °0 

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

DR N. MED. 

ARKADI USZ FLIS 
SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK 

36-100 Kolbuszowa 
www.fl isarkadiusz.com 

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

USG 4D 
• genetyczne • sutka 

• iamy brzusznei 
• przepływy naczyniowe • cytologia 

GODZINY PRZVJĘĆ: 
Wtorek, Piątek 17.15 - 19.15 

/pozostałe dni tygodnia po kontakcie 
telefonicznym/ 

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

• fotoksiążki , a lbumy tradycyjne ze zdjęciami 

PROMOCYJNE CENY � .  _ _  
N� WYKONYWANIE .ZDJĘG! ! !  , [!!J� 

�Wojaka Polakiego7J, 

Jan Cichoń ( 1 -"' 1 iooo� "- .  
� 

02"1.Dii"'o·� L091@�oo 
'A:7 � ..,_ >-- -7·[1-/7 . 

� ,or 
-- -- - -

Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 
36-1 oo Kolbuszowa, ul. WoJska Polskiego 1 o 
tel. 17/ 22 71 687, tel. kom. 692 550 382 

F.U.H. LUPROM 

ZŁOTNIK 
36 - 100 Kolbuszowa uL 11 - 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 - pt: 9,00 - 16.30, sob: 9.00 - 13,00 

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 

I d 
Wydawca: Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej, 36-100 Kolbuszowa, ul. J B tnara, skr. pacz. 34, tel. 17 2273 658, 17 2273 564, 
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A 9II KOLBUSZOWSKI 21124026271 1 1 1 000032551925, Skład, łamanie i druk: "ABAKUS" SC, 36-100 Kolbuszowa, ul. Wiktora 2 1 ,  tel. 17 22 70 230, e-mail: studio@ 

V \W abakuskolbuszowa.pl Internet: http://www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.htmL 
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P. H .  U .  S .J .  
36-1 00 Kolbuszowa, ul .  Piłsudskiego 1 25c, tel. 1 7  22 72 396 

OFERUJ E :  
• materiały dociepleniowe • materiały budowlane 
• nawozy sztuczne • węgiel • piaski , żwiry • stal 
• usług i  transportowe • rozładunek towarów HDS-em 

SIEDZIBA F IRMY: 

36-1 00 Kolbuszowa, 

ul. Piłsudskiego 1 25c, 

tel. 1 7  22 72 396 

ODDZIAŁY: 
w Cmolasie 
tel. 607 333 471 

w Hyżnem 
tel. 17 2295 835 

ZAPRASZAMY 
codziennie od 7°0 - 1 7°0 

sobota 7°0 - 1 3°0 

fcol C Ę M E NT �
A 

CH�MIA BU�OWLANA • _ _,, � 1sover *>PAROC I.Hl ozARow � ©[;][]O[J]fPDl.fJJ W1enerberger '-./ (łliiill!lm 

FREX 
_LłlKJlRCHER 

www.frex.p l  

� CZYSZCZEN I E  
• dywanów i wykładzin 
• tapicerki meblowej 

i samochodowej 
• kostki brukowej 
• elewacji 
• posadzek przemysłowych 

� SPRZĄTAN I E  
• sklepów • b iur • hal 

u l .  Tarnobrzeska 67 
36-1 00 Kol b uszowa 

-

te l .  501 456 002 

36-1 00 Kolbuszowa, ul. p por Sawy 1 4  
tel ./fax 17  22 7 3  200, lrnm. 605 281 968 

www. stolrem.rze.pl, e-mail: stolrem.mr@wp.pl 
OFERUJEMY: 

• PARKIETY, DESKI PODŁOGOWE 

• PARKIETY EGZOTYCZNE 

• MOZAIKI 

• KLEJE, LAKIERY, GRUNTY 

• LISTWY, TRALKI. PORĘCZE 

BR'O:F.E'.S:J�O:N 1�UN1Y( 
M:o:N1TrA•Ż� 

fflA'R' K�I E!YL11W/ 
I ,[C;H:O�D�ÓlWf 

�:R,E1WiN 1 rA1N1Y&]J 



H U RTOWN IA TECH N ICZNA 

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA 

OFERUJ EMY: 

• pasy klinowe • łożyska • tuleje • segery 
• uszczelnienia • opaski • smarowniczki 

• przewody hydrauliczne • łańcuchy 
• części zamienne i akcesoria do 

samochodów 
krajowych i zachodnich 

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

Czynne 
"-J,l1'' €t#*�.,,1. �.oo - 20.00, w soboty 7.00 - 1 3.00 

mL'!i!l'!l!E-lt!•IicCOm.pl 

WARSZTAT 

SAMOCHODOWY 

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 

I 


